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نایباهو هاگدید  زا  ادخ 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

.یناوضر رغصا  یلع  فیلات  نایباهو / هاگدید  زا  ادخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1385. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  71 يرهاظ :  تاصخشم 

.تیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 

8000 موس 978-964-973-037-0 ؛ :  پاچ  لایر   5000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  5000 لایر 964-973-037-0 ؛ :   3500 کباش : 
( مراهچ پاچ   ) لایر

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

راهب 1386. مود : پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1386. موس : پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1388. مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هیباهو --  عوضوم : 

دیاقع هیباهو --  عوضوم : 

ادخ عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP207/62/ر55خ4 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

م25561-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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رشان همدقم 

ییاه يدرخبان  اه و  یشیدنا  جک  راچد  خیرات  لوط  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  يدّمحم و  بان  گنهرف  جیورت 
زا ار  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  يرکفت  دوب ، رگراظن  ناوت  یم  يرگ  یفلـس  تیباهو و  هشیدـنا  رد  ار  نآ  زراـب  هنومن  هک  تسا  هدوب 

راچد ار  نایدا  رگید  ناهج و  ناناملـسم  یـشیدنا ، جک  اب  هک  كدنا  يا  هّدع  .دـنناد  یم  ناملـسم  ار  دوخ  طقف  جراخ و  مالـسا  نید 
ربمایپ نادـنزرف  ناـفلاخم  زا  هیمیت  نبا  هشیدـنا  نیا  راـمعم  .دـنا  هدومن  هئارا  تمحر  نید  زا  هیرک  نشخ و  يا  هرهچ  هدرک و  لکـشم 

نادنمشیدنا تفلاخم  دروم  هدش و  هدرپس  یشومارف  هب  مهدزیس  نرق  ات  متفه  نرق  زا  وا  رّکفت  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا 
مولعم يدارفا  طسوت  یمالـسا  هعماج  رد  هرابود  یفارحنا  رّکفت  نیا  هک  تسا  نرق  کـی  زا  رتمک  یلو  تفرگ  رارق  یمالـسا  بهاذـم 
روـحم هدرک و  یفرعم  ناـهج  ناناملـسم  هب  ار  فرحنم  يرکف  ياـه  ناـیرج  یمالـسا ، نـیرکفتم  دراد  اـج  .ددرگ  یم  حرطم  لاـحلا 

زا يوریپ  ّتبحم و  ساسارب  هک  يروحم  دنیامن ، نییبت  ار  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالـسا  نامه  هک  یمالـسا  تدحو 
تسا و رود  هب  يراذگ  بمب  رورت و  متش و  برض و  یشاحف و  زا  تسا و  راوتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تیب  لها 

اب یتّیخنس  چیه 

ص:9
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راتفگ رد  نانآ  هچناـنچ  و  درادـن ، یفارحنا  تاـکرح  نآ  هب  زاـین  باـن ، هشیدـنا  یفرعم  یملع و  لـفاحم  رد  وگ  تفگ و  .درادـن  نآ 
.تسا ایهم  هشیدنا  ملع و  نادیم  دنقداص ،

هب یمالسا  دنم  هوکش  بالقنا  هک  تفرگ  تعرس  زاغآ و  ینامز  زا  یمالسا  لیصا  رّکفت  هب  اه  تسینویهص  یناهج و  رابکتسا  مجاهت 
هَّللا تیآ  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  راوگرزب  ربهر  طسوت  تسـشن و  رمث  هب  ناریا  یمالـسا  روشک  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر 

.دیدرگ تیاده  هلظ  ماد  يا  هنماخ 

نارکمج سّدقم  دجـسم  مرتحم  تیلوت  هژیو  هب  دنیامن  یم  يرای  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رـشن  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا 
رکـشت و لاـمک  یناوضر  رغـصا  یلع  داتـسا  باـنج  مرتـحم  فلؤم  تاراـشتنا و  هعوـمجم  رد  ناراـکمه  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح 

.هَّللا ءاش  نا  .دریگ  رارق  ّقح  ترضح  ياضر  دروم  تسا  دیما  میراد  ار  ینادردق 

ص:10
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يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 

تافص تیفیک 

هراشا

هـس ناملکتم  املع و  نیب  تسا ، یعطق  لقع  فلاخم  رهاظ  رد  هدش و  دای  نآ  رد  دنوادخ  تافـص  هک  یتایاور  تایآ و  صوصخ  رد 
: دراد دوجو  هیرظن 

لیوأت بهذم   - 1

ساسا .تسا  هیدیرتام  هلزتعم و  هلمج : زا  ّتنس ؛ لها  ياملع  زا  يریثک  هفـسالف و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  يأر  قفاوم  بهذم  نیا 
، درک لمح  نآ  یقیقح  يانعم  رب  دیاب  ار  یتفـص  ره  هک  تسا  نآ  یلّوا  مکح  يأر ، نیا  قبط  .تسا  لاعتم  دنوادخ  هیزنت  رب  لوق  نیا 

.دومن لمح  شا  يزاجم  ییانک و  يانعم  رب  لیوأت و  ار  نآ  دیاب  دوب ، نایم  رد  یلقع  ای  یظفل  عنام  هک  یتروص  رد  و 

زا لاـعتم  دـنوادخ  هیزنت  تسا ، بجاو  ینمؤـم  ره  رب  نآ  هب  داـقتعا  هک  يزیچ  نیتـسخن  دـیوگ : یم  ملـسم  حیحـص  حرـش  رد  يووـن 
زا هچنآ  هک  دـنا  هدرک  قافتا  نیملـسم  ناماما  زا  املع  مامت  .تسا  نامیا  هب  ّلخم  نآ  فالخ  رب  داـقتعا  .تسا و  تاـقولخم  تهباـشم 

دارم رهاظ  نآ  هک  دوب  داقتعا  نیا  رب  دیاب  تسا ، قلخ  هب  دنوادخ  هیبشت  نآ  رهاظ  هک  هدش  دراو  ثیدـح  نآرق و  رد  دـنوادخ  تافص 
(1) «. ...تسین دنوادخ 

ص:11

ص 160. ج 1 ، يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  . 1 - 1
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هک نآ  اـت  دوـش  یمن  رپ  خزود  رد  شتآ  هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هـک  نـیا  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  وـمه 
دیاب دـیوگ : یم  ضایع  یـضاق  .تسا  تافـص  باب  رد  روهـشم  ثیداحا  زا  ثیدـح  نیا  دراذـگ ، یم  نآ  رد  ار  دوخ  مدـق  دـنوادخ 
هماقا دنوادخ  رب  حراوج  اضعا و  تابثا  ندوب  لاحم  رب  یعطق  یلقع  لیلد  اریز  دومن ؛ لیوأت  هدرک و  فرـص  شرهاظ  زا  ار  نآ  يانعم 

(1) «. تسا هدش 

رد ناتـسد »  » لیوأت رد  يدیرتام  روصنموبا   (2) «. تسوا تبوقع  زا  هیانک  دـنوادخ  بضغ  : » دـسیون یم  يراسلا  داشرا  رد  ینالطـسق 
(3) «. تسا هدرتسگ  تمعن  زا  هیانک  تسد ، ود  : » دیوگ یم  ِناتَطوُْسبَم » ُهادَی  َْلب  :» لاعتم دنوادخ  لوق 

فقوت ضیوفت و  بهذم   - 2

تافص هب  عجار  نید ، رد  طایتحا  تهج  هب  تسا  مزال  دنا : هتفگ  هک  انعم  نیا  هب  دنفقوت ؛ هب  لئاق  ّتنس  لها  ياملع  زا  رگید  یتعامج 
هنییع نب  نایفـس  سنا و  نب  کلام  دـنا ، هدـش  لیامتم  هیرظن  نیا  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  .مییاـمنن  ریـسفت  ار  اـه  نآ  مییوگن و  ینخس 

(4) .تسا

رهاظ هب  لمح  بهذم   - 3

تافص مامت  هک  دندقتعم  و  دنرامش ، یم  مارح  ار  نآ  فقوت  ضیوفت و  نینچ  مه  تافـص و  لیوأت  هک  تسا  یناسک  لوق  هیرظن  نیا 
.دومن لمح  دیاب  ناشرهاظ  رب  ار 

ص:12

ص 182 و 183. ج 9 ، نیشیپ ، . 2 - 1
ص 250. ج 10 ، يراسلا ، داشرا  . 3 - 2

ص 51. ج 3 ، هنسلا ، لها  تالیوأت  . 4 - 3
ص 91. ج 3 ، روثنملا ، ّرد  . 5 - 4
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تسا و ّقح  دنا  هدرک  عامجا  نآ  رب  تّما  زا  فلس  دش و  تباث  ّتنـس  باتک و  رد  هچنآ  دسیون ...« : یم  يواتفلا  باتک  رد  هیمیت  نبا 
(1) «. تسا ّقح  ّقح ، همزال  اریز  درادن ؛ یلاکشا  دشاب  دنوادخ  هب  تیمسج  تبسن  نآ  همزال  رگا 

دراو وا  رب  هعمج  زور  ...هیمیت  نبا  نیدلا  یقت  مان  هب  دوب  یصخش  یلبنح  ياهقف  زا  قشمد  رد  : » دسیون یم  دوخ  باتک  رد  هطوطب  نبا 
نامـسآ هب  دنوادخ  هک  دوب  نیا  شیاه  تبحـص  هلمج  زا  .دومن  یم  هظعوم  ار  مدرم  رهـش  عماج  دجـسم  ربنم  رب  هک  یلاح  رد  مدـش ؛

هب فورعم  یکلام  ياهقف  زا  یملاع  .دمآ  نییاپ  ربنم  زا  ماگنه  نیا  رد  .میآ  یم  نییاپ  ربنم  زا  نم  هک  هنوگ  نامه  دیآ ؛ یم  دورف  ایند 
هب شرس  زا  همامع  هک  يّدح  هب  دندز ، وا  هب  یلّصفم  کتک  شفک  تسد و  اب  دنتخیر و  شرـس  رب  مدرم  دومن ، راکنا  وا  رب  ارهزلا  نبا 

(2) «. داتفا نیمز  يور 

درک تافـص  رب  رارقا  تسا  بجاو  هکلب  تسین ، زیاج  تسا و  رکنم  يرما  تافـص  رد  لیوأت  : » دیوگ یم  دوخ  يواتف  رد  زاب  نب  خیش 
(3) «. تسا دنوادخ  هب  قیال  هک  يرهاظ  قبط 

دوخ شرع  يالاب  نامسآ  رد  دنوادخ  هک  دننآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  زا  تعامج  ّتنس و  لها  : » دیوگ یم  ومه 
(4) «. ددرگ یم  زارد  وا  يوس  هب  اه  تسد  تسا و 

ص:13

ص 192. ج 5 ، يواتفلا ، . 6 - 1
ص 57 و 58. ج 1 ، هطوطب ، نبا  هلحر  . 7 - 2

ص 131. ج 4 ، زاب ، نب  يواتف  . 8 - 3

.107 ص 105 -  ج 2 ، نامه ، . 9 - 4
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نآ شناگدنب  رب  دـنوادخ  ياه  تمعن  زا  هک  نیا  هب  میراد  نامیا  ّتنـس  لها  ام  : » دـیوگ یم  دوخ  ياواتف  رد  نایباهو  ثّدـحم  ینابلا 
یم هدهاشم  ار  هدراهچ  بش  هام  هک  هنوگ  نامه  دننیب ، یم  ار  وا  ناگمه  دنک و  یم  یّلجت  مدرم  رب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  تسا 

(1) .دننک

هدرک و لیوأت  کلم  هب  ار  ُهَهْجَو » ّالِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک  : » دـنوادخ لوق  ارچ  هک  هتفرگ  داریا  يراخب  رب  رگید  ییاـج  رد  نینچ  مه  وا 
(2) «. دهد یمن  ماجنا  نمؤم  ناملسم  صخش  ار  لیوأت  هنوگ  نیا  : » دیوگ یم 

(3) «. تسا نارفاک  دننامه  ناشراتفگ  یلو  دنتسین ، رفاک  لیوأت  لها  زا  يریثک  هک  میدقتعم  ام  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  ومه 

تافص لیوأت  هب  نیلئاق  لالدتسا 

فالتخا ناناملـسم  نیب  هک  دنک  یم  لقن  ضایع  یـضاق  زا  يوون  لیوأت ؛ رب  نارگید  يوون و  و  ضایع ، یـضاق  زا  عامجا  ياعّدا   - 1
(4) .دومن لیوأت  دیاب  هدمآ ، ثیدح  نآرق و  رد  هک  ار  دنوادخ  يربخ  تافص  هک  نیا  رد  تسین 

رد اه  نآ  تارواحم  اب  قباطم  مدرم  مهف  تهج  هب  زین  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  رـشب  یگدـنز  رد  يداع  يرما  ییاـنک  ياـهریبعت   - 2
.تسا هتفگ  نخس  میرک  نآرق 

ص:14

ص 142. ینابلالا ، يواتف  . 10 - 1
ص 523. نامه ، . 11 - 2

ص 522 و 523. نامه ، . 12 - 3
ص 24. ءزج 5 ، ج 3 ، يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  . 13 - 4
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نآرق رد  هباشتم  ظافلا  دورو  ببس  : » دیامرف یم  نآرق  رد  هباشتم  ظافلا  دورو  ببس  رد  نازیملا  ریـسفت  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
مدرم نیب  لوادتم  ياه  بولـسا  ظافلا و  اب  هک  تسا  نآ  دنوادخ  دـصق  اریز  ددرگ ؛ یم  زاب  یلاع  فراعم  ياقلا  رد  نآرق  عوضخ  هب 
نیمه زا  تسا ؛ هدـش  عضو  سح  هب  بیرق  ای  سوسحم  یناعم  يارب  ظافلا  نیا  هک  میناد  یم  و  دـنک ، میهفت  مدرم  هب  ار  یلاع  بلاطم 
یملع ّطلـست  تریـصب و  یعون  زا  هک  یناسک  رب  رگم  تسا ، هتـشگ  اه  نآ  رد  هباشت  داـجیا  ببـس  هدوبن و  دوصقم  ماـمت  هب  یفاو  ور 
دهاوخ حـضاو  نشور و  تامکحم ، هب  عوجر  اب  رکف و  ّتقد  رظن و  قیمعت  اب  نانآ  يارب  نآرق  تاهباشتم  هجیتن  رد  هک  دـنرادروخرب ،

(1) «. تشگ

یم تسا ، نآ  رب  قفاوم  دـهاش و  هکلب  هتـشادن ، تفلاخم  قح  اب  قح  ناونع : اب  یثحب  رد  لاقملا  لـصف  باـتک  رد  یـسلدنا  دـشر  نبا 
مکح زگره  هک  میدقتعم  زین  ...دناسرب و  تداعـس  هب  ار  ام  دناوت  یم  تسا و  قح  یهلا  تعیرـش  هک  میدقتعم  ناناملـسم  ام  : » دـسیون
عرـش دیاب  دوب  عرـش  فالخ  رب  یناهرب  یلقع  مکح  هاگ  ره  دیوگ : یم  هاگ  نآ  ...دزیخ  یمن  رب  تفلاخم  هب  عرـش  اب  یناهرب  یلقع و 

هک تسا  برع  تداع  نیا  درک و  لیدـبت  يزاجم  يانعم  هب  یقیقح  يانعم  زا  ار  ظـفل  هک  تسا  نآ  لـیوأت  ياـنعم  .دومن و  لـیوأت  ار 
زا ...دـنرادن  کش  نآ  رد  نیملـسم  زا  کی  چـیه  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دـنک و  یم  هدافتـسا  هراعتـسا  هیبشت و  زا  شتاملک  رد  یهاگ 

بجاو هک  نیا  رب  دنا  هدرک  قافتا  ناناملسم  ور  نیمه 

ص:15

.صیخلت اب  ص 58 ، ج 3 ، نازیملا ، ریسفت  . 14 - 1
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(1) «. دومن لمح  شرهاظ  هب  ار  اهنآ  تسا  فلاخم  یعطق  یلقع  مکح  اب  تیاور  ای  هیآ  رهاظ  هک  اجنآ  رد  تسین 

یلاعت يراب  هیزنت  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مامتها 

شرامش اصحا و  لباق  لدع  تابثا  و  هیبشت ، یفن  نایب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  هبطخ  : » دیوگ یم  یلزتعم  رابجلادبع  یضاق 
(2) «. تسین

ناکم نتشاد  هب  ار  وا  هک  سک  ره  و  تسا ، كرـشم  دیامن ، هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادخ  هک  سک  ره  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
(3) «. تسا رفاک  دنک ، فیصوت 

وا زا  ریغ  هک  يدـنوادخ  تسا  هّزنم  : » دوـمرف نـینچمه   (4) «. تسین ّلجوّزع  دـنوادخ  هیبش  يزیچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(5) «. درادن يدننامه  وا  .درب  دهاوخن  یپ  شتقیقح  هب  یسک 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  لقع  تلزنم 

َّرَـش َّنِإ  : » دـیامرف یم  تسا و  هدرک  ریبعت  نایاپراهچ  نیرتدـب  ناونع  هب  دـننک ، یمن  هدافتـسا  دوخ  لقع  زا  هک  ار  یناسک  میرک  نآرق 
صاخشا دنوادخ ، دزن  نایاپراهچ  نیرتدب  انامه   » (6) ؛» َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا 

ص:16

.98 ص 96 -  لاقملا ، لصف  . 15 - 1
ص 163. لازتعالا ، لضف  . 16 - 2

باب 2. ص 69 ، قودص ، دیحوت  . 17 - 3
باب 9. ص 125 ، قودص ، دیحوت  . 18 - 4

ص 104. ج 1 ، یفاک ، . 19 - 5
هیآ 22. لافنا ، هروس  . 20 - 6
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دنوادخ  » (1) ؛»  َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَیَو  : » دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  و  .دـننک » یمن  لّـقعت  هک  دنتـسه  یگنگ  رک و 
« .دننک یمن  لقعت  هک  دهد  یم  رارق  یناسک  يارب  ار  يدیلپ 

یم ار  دوخ  ندوب  قولخم  هتخانـش و  ار  دوخ  قلاخ  ناگدنب ، هک  تسا  لقع  هب  دـیامرف ...« : یم  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) «. ...دنا یناف  هیقب  یقاب و  وا  اهنت  و  دنیوا ، ریبدت  تحت  همه  تسا و  نانآ  ّربدم  وا  دنسانش ،

دوش یم  هداد  زییمت  دب  کین و  نیب  هک  تسوا  اب  اریز  تسا ؛ لقع  لیلد  نیلوا  : » دیوگ یم  ّهلدا  فصو  رد  یلزتعم  رابجلادـبع  یـضاق 
(3) «. دوش یم  تباث  عامجا  ّتنس و  تیّجح  نینچ  مه  باتک و  تیّجح  هک  تسوا  هطساو  هب  زین  و 

يروما هدننک  دـیکأت  هدـش ، دراو  لدـع  دـیحوت و  هب  عجار  نآرق  رد  هک  یفراعم  همه  : » دـیوگ یم  هلزتعم  ناگرزب  زا  ییابج  یلعوبا 
(4) «. ...دراد ناعذا  نآ  هب  ناسنا  لقع  هک  تسا 

ص:17

هیآ 100. سنوی ، هروس  . 21 - 1
ح 34. ص 29 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 22 - 2

ص 139. هلزتعملا ، تاقبط  لازتعالا و  لضف  . 23 - 3
ص 174. ج 4 ، فیلکتلاب ، طیحملا  . 24 - 4
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تیؤر

حیضوت

لاعتم دنوادخ  تیؤر  هدش ، عقاو  نآ  رد  يدیدش  فالتخا  هدوب و  ثحب  دروم  ناملکتم  دزن  نهک  ناراگزور  زا  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
دراد دوجو  یفلتخم  لاوقا  هنیمز  نیا  رد  دید ؟ ناوت  یم  تریصب  مشچ  اب  ای  رس  مشچ  هب  ترخآ ، رد  ای  ایند  رد  ار  دنوادخ  ایآ  .تسا 

؛ مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک 

نیقی مشچ  هب  لد و  بلق و  اب  یلو  دوش ، یمن  كاردا  رـس  هدید  هب  ترخآ  ایند و  رد  لاعتم  دنوادخ  دـندقتعم : هیماما  هعیـش  هلزتعم و 
ناـیباهو و نکل  .دوـش  یم  ریبـعت  یبـلق  دوهـش  و  نیقیلا » نیع   » هب وا  زا  هک  تسا  ناـمیا  بتارم  نیرت  یلاـع  نـیا  .دوـش و  یم  تـیؤر 

هدید ترخآ  رد  ای  ایند  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دندقتعم  هّیعفاش  هّیکلام و  هیفنح و  زا  يرعـشا  بهذم  نیعبات  و  مومع ، روط  هب  نایلبنح 
.دوش یم 

دنوادخ هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ...و  ثیدـح  لها  مالـسا و  همئا  هباحـص و  عامجا  رتاوتم و  ّتنـس  نآرق و  : » دـیوگ یم  هیزوج  مّیق  نبا 
یم ار  رهظ  ماگنه  دیـشروخ  هدراهچ و  بش  هام  هک  هنوگ  نامه  دوش ؛ یم  تیؤر  نایع  روط  هب  رـس  مشچ  اـب  تماـیق  زور  رد  لاـعتم 

(1) «. دید ناوت 

ص:18

ص 305. حاورألا ، دالب  یلا  حاورالا  يداح  . 25 - 1
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زور رد  هک  تسا  نآ  شناگدنب  رب  دنوادخ  ياه  تمعن  هلمج  زا  هک  میرواب  نیا  رب  ّتنـس  لها  ام  : » دیوگ یم  دوخ  ياواتف  رد  ینابلا 
(1) «. مینیب یم  هدراهچ  بش  رد  ار  هام  هک  هنوگ  نامه  دید ؛ دنهاوخ  ار  وا  دنک و  یم  یّلجت  شناگدنب  يارب  تمایق ،

شرس تشپ  تسا ، ترخآ  رد  لاعتم  دنوادخ  تیؤر  رکنم  هک  یـسک  : » دیوگ یم  دوخ  رـصع  رد  دوعـس  لآ  یتفم  زاب  نب  زیزعلادبع 
(2) «. تسا رفاک  تعامج ، ّتنس و  لها  دزن  وا  درازگ و  زامن  ناوت  یمن 

هب دقتعم  هک  یـسک  دنک : یم  دییأت  هدرک و  لقن  ههّبـشم  زا  یخرب  زا   (3) هیواحطلا هدـیقعلا  باتک  رب  دوخ  هقیلعت  رد  ینابلا  نینچمه 
.دراد دوخ  لقع  رد  یلکشم  ینعی  دنک ؛ هعجارم  دوخ  لقع  هب  دیاب  صاخ ، تهج  رد  هن  یلو  دشاب ، دنوادخ  تیؤر 

تیؤر یفن  رب  هلزتعم  هیماما و  هّلدا 

هراشا

کسمت یثیدح  هچ  ینآرق و  هچ  یلقن ؛ یلقع و  لیلد  دنچ  هب  دنتسه ، يرهاظ  هدید  هب  تیؤر  یفن  هب  دقتعم  هک  هلزتعم  هیماما و  هعیش 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هدرک 

یلقع لیلد  فلا )

یئرم یش ء  هک  نآ  رگم  درادن ، ناکما  مشچ  اب  ندید  هک  دناد  یم  یلقاع  ره 

ص:19

ص 142. ینابلألا ، يواتف  . 26 - 1
مقر 2887. زاب ، نب  يواتف  . 27 - 2

ص 27. ینابلا ، حرش  قیلعت و  اب  هیواحطلا  هدیقعلا  . 28 - 3
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(1) .تسا لاحم  لاعتم  دنوادخ  دروم  رد  هلأسم  نیا  هک  نآ  لاح  دریگ و  رارق  هدننیب  لباقم  یصاخ  ناکم  تهج و  رد 

ینآرق یلقن  لیلد  ب )

دنک و یمن  كرد  یمـشچ  چیه  ار  وا   » (2) ؛» ُریبَْخلا ُفیطَّللا  َوُهَو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  ال  : » دـیامرف یم  دـنوادخ   - 1
« .تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  یئرمان و  وا  دنک و  یم  هدهاشم  ار  ناگدننیب  وا  هک  نآ  لاح 

نیا رد  هک  تسا  ندید  يانعم  هب  دوش ، هارمه  ییانیب  اب  كاردا  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  هیآ  نیا  حرش  رد  یلزتعم  رابجلادبع  یـضاق 
(3) «. تسا هدرک  یفن  شدوخ  هب  تبسن  ار  نآ  دنوادخ  هیآ ،

یعون تیؤر  هک  تسا  حـضاو  رپ  .درادـن » یملع  هطاـحا  وا  هب  سک  چـیه   » (4) ؛» ًاْملِع ِِهب  َنوُطیُِحی  الَو  دـیامرف ...« : یم  دـنوادخ   - 2
.دنک یم  یفن  شدوخ  زا  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  رب  رشب  زا  یملع  هطاحا 

ِنِإَف ِلَبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکلَو  یناَرت  َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَکَو  اِنتاقیِمل  یـسُوم  َءآج  اَّملَو  : » دیامرف یم  دـنوادخ   - 3
ُلَّوَأ اَنَأَو  َْکَیلِإ  ُْتُبت  َکَناْحبُـس  َلاـق  َقاـفَأ  اّـمَلَف  ًاقِعَـص  یـسُوم  َّرَخَو  ًاّـکَد  ُهَلَعَج  ِلَـبَْجِلل  ُهُّبَر  یّلََجت  اّـمَلَف  یناَرت  َفْوَسَف  ُهَناـکَم  َّرَقَتْـسا 

رد یسوم  نوچ  و   » (5) ؛» َنینِمْؤُْملا

ص:20

ص 296 و 297. دارملا ، فشک  . 29 - 1
هیآ 103. ماعنا ، هروس  . 30 - 2

ص 233. هسمخلا ، لوصالا  حرش  . 31 - 3
هیآ 109. هط ، هروس  . 32 - 4

هیآ 143. فارعا ، هروس  . 33 - 5
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ار تدوخ  ایادخ ! درک : ضرع  دوخ ] موق  ياضاقت  هب   ] یـسوم تفگ ، نخـس  يو  اب  شراگدرورپ  دمآ و  ام  هاگ  هدعو  هب  نّیعم  تقو 
رارقرب دوخ  ياج  هب  هوک  رگا  رگنب ، هوک  هب  نکلو  دید  یهاوخن  دـبا  ات  ارم  دومرف : خـساپ  رد  دـنوادخ  منیبب ؛ ار  وت  هک  نایامنب  نم  رب 

، داتفا شوه  یب  یـسوم  تخاس و  یـشالتم  ار  هوک  درک ، هولج  هوک  رب  ادخ  رون  هک  هاگ  نآ  سپ  .دید  یهاوخ  ارم  زین  وت  دنام  دـناوت 
« .مدروآ نامیا  هک  مشاب  یسک  لّوا  مدرک و  هبوت  تهاگرد  هب  يرترب ، هّزنم و  وت  ایادخ  درک : ضرع  دمآ ، شوه  هب  هک  سپس 

: درک هدافتسا  تیؤر  یفن  رب  ناوت  یم  تهج  دنچ  زا  هیآ  نیا  رد 

«. یناَرت َْنل  : » ّدبؤم یفن  هب  دنوادخ  باوج  فلا )

«. یناَرت َفْوَسَف  ُهَناکَم  َّرَقَتْسا  ِنِإَف  ِلَبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکلَو  : » لاحم رما  رب  تیؤر  ناکما  قیلعت  ب )

«. َکَناْحبُس َلاق  : » ندمآ شوه  هب  زا  دعب  تیؤر  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هیزنت  ج )

«. َْکَیلِإ ُْتُبت  : » رفن داتفه  بناج  زا  تیؤر  بلط  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هبوت  د )

ییاور یلقن  لیلد  ج )

هداد اوراـن  تبـسن  دـنوادخ  رب  هدـید ، ار  شراـگدرورپ  دّـمحم  هـک  دـنک  ناـمگ  سک  ره  : » تـسا هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  ملـسم   - 1
(1) «. تسا

ص:21

ص 110. ج 1 ، ملسم ، حیحص  . 34 - 1
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(1) «. تسا هدومن  هدهاشم  شناگدید  اب  هن  شبلق ، اب  ار  دنوادخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  : » تسا هدرک  لقن  رذوبا  زا  ییاسن   - 2

نیا هیآ  يانعم  هک  دنک  یم  لقن  َنینِمْؤُْملا »...  ُلَّوَأ  اَنَأَو  َْکَیلِإ  ُْتُبت  َکَناْحبُس  : » هیآ ریـسفت  رد  سابع  نبا  زا  شریـسفت  رد  يربط   - 3
(2)« .دید دهاوخن  ار  وا  تاقولخم ، زا  سک  چیه  هک  نیا  هب  مروآ  یم  نامیا  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  : » تسا هنوگ 

هب ّتیم  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  دـنک ، یم  لـقن  ّتیم  زا  لاؤـس  دروـم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ار  یتـیاور  زین  هجاـم  نبا   - 4
(3) .دوش یم  هداد  وا  هب  یکین  شاداپ  دوش ، یمن  هدید  دنوادخ  هک  خساپ  نیا  تهج 

دننیبن و ار  وا  ناگدید  ...هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 5
(4) «. دنزاسن روتسم  ار  وا  اه  ششوپ 

ترضح دوش ؟ یم  هدید  زیخاتـسر  زور  رد  دنوادخ  ایآ  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  لضف  نب  لیعامـسا   - 6
گنر و هک  دننیب  یم  ار  ییایشا  اهنت  ناگدید  لضف ! رسپ  يا  رما ، نیا  زا  تسا  رود  رایسب  و  دنوادخ ، تسا  هّزنم  : » دومرف مالسلا  هیلع 

(5) «. تسا ّتیفیکو  اه  گنر  قلاخ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنشاب ؛ هتشاد  تیفیک 

ص:22

ص 87. ج 1 ، يزار ، هیلاعلا ، بلاطملا  ص 276 ؛ ج 5 ، يراسلا ، داشرا  ص 245 ؛ ج 2 ، یئاسن ، ریسفت  . 35 - 1
ص 38. ج 9 ، نایبلا ، عماج  . 36 - 2

ص 1426. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ك.ر : . 37 - 3
هبطخ 185. هغالبلا ، جهن  . 38 - 4

ص 31. ج 4 ، راونألاراحب ، . 39 - 5
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ایآ دومرف : ترـضح  يا ؟ هدـید  ار  تراگدرورپ  ایآ  مالـسلا ! هیلع  یلع  يا  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  یناـمی  بلعذ   - 7
، دننیبن ار  وا  نایع  هدهاشم  هب  ناگدید  دومرف : ترـضح  يا ؟ هدید  ار  وا  هنوگچ  دیـسرپ : بلعذ  منک ؟ تدابع  منیب  یمن  هک  ار  يزیچ 

(1) «. ...دننک كاردا  ار  وا  نامیا  ِتقیقح  هب  اه  بلق  هکلب 

هتخود و نامسآ  رب  ار  شناگدید  هک  دومن  رذگ  یصخش  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يزور  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 8
(2) «. دید یهاوخن  ار  وا  اریز  دنبب ؛ ار  تنامشچ  دومرف : دنک ، یم  اعد 

یبلق تیؤر  ناکما  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  حیرصت 

بلق هب  تیؤر  یلو  تسا ، هدید  هب  تیؤر  تسا ، لاحم  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  تاملک  هعومجم  زا 
.دراد ناکما  نینمؤم  يارب  دوش -  یم  ریبعت  نطاب  دوهش  هب  نآ  زا  هک  - 

هدید ار  شراگدرورپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ایآ  مدومن : لاؤس  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دـیوگ : یم  لیـضف  نب  دّـمحم   - 1
ام ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام  : » دومرف هک  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  لوق  يا  هدینـشن  ایآ  تسا ؛ هدـید  شبلق  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسا ؟

(3)« .دومن هدهاشم  دوخ  بلق  اب  ار  وا  نکلو  دیدن  رس  مشچ  هب  ار  وا  « ؛  يأَر

زور رد  دنوادخ  تیؤر  ناکما  زا  هک  یصخش  باوج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2

ص:23

هبطخ 179. هغالبلا ، جهن  . 40 - 1
ص 107. قودص ، دیحوت  . 41 - 2

ثیدح 15. ص 107 ، قودص ، دیحوت  . 42 - 3
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ناگدننک و هیبشت  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  هّزنم  دوب ؛ دهاوخن  مشچ  ِتیؤر  دننامه  بلق ، اب  تیؤر  زگره  : » دومرف دوب ، هدیـسرپ  تمایق 
(1) «. دننک یم  فیصوت  ار  وا  نادحلم 

هیلع ترـضح  ینک ؟ یم  تدابع  ار  يزیچ  هچ  رفعجابا ! يا  درک : ضرع  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  رب  جراوخ  زا  يدرم   - 3
، دید دنهاوخن  ار  وا  ییانیب  هدهاشم  اب  اه  مشچ  : » دومرف ترضح  يا ؟ هدید  ار  وا  ایآ  درک : لاؤس  زاب  درم  نآ  .ار  ادخ  دومرف : مالـسلا 

(2) «. ...تفای دنهاوخ  ار  وا  نامیا  تقیقح  اب  اه  بلق  یلو 

ار دوخ  راـگدرورپ  هنوگچ  هدـنب  مدومن : لاؤـس  وا  زا  هتـشون  يا  هماـن  مالـسلا  هیلعدّـمحمابا  هب  دـیوگ : یم  قاحـسا  نب  بوـقعی   - 4
رب هدنهد  تمعن  الوم و  اقآ و  فسویابا ! يا  : » تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  دنیب ؟ یمن  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  تدابع 

هدید ار  شراگدرورپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ایآ  مدرک : لاؤس  دوش .» هدید  مشچ  هب  هک  نآ  زا  تسا  رت  گرزب  مناردپ  نم و 
ناـشن بلق  هار  زا  شلوسر  هب  تشاد  تسود  هچنآ  شتمظع  رون  زا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  : » تشوـن خـساپ  رد  ترـضح  تسا ؟

(3) .داد

ترضح دوش ؟ یم  هدید  تمایق  زور  رد  دنوادخ  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  لضف  نب  لیعامـسا   - 5
اهنت ناگدید  لضف ! دنزرف  يا  .تسا  رتالاب  انعم  نیا  زا  رایسب  و  دنوادخ ، تسا  هّزنم  : » دومرف مالسلا  هیلع 

ص:24

ثیدح 17. نیشیپ ، . 43 - 1
ح 5. هیؤرلا ، یف  ءآج  ام  باب  قودص ، دیحوت  . 44 - 2

.هیؤرلا لاطبا  یف  باب  ص 95 ، ج 1 ، یفاک ، . 45 - 3
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(1) «. تسا تیفیک  اه و  گنر  قلاخ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنشاب ؛ هتشاد  تیفیک  گنر و  هک  دننک  یم  كرد  ار  ییاهزیچ 

زا ریغ  هک  دـنک  یم  تباث  ار  هدـهاشم  تیؤر و  زا  يا  هنوگ  دوخ  مالک  رد  لاعتم  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ییابطابط  همّـالع 
نآ هب  ناوت  یم  يرکف  ای  یّسح  رازبا  ندرب  راک  هب  نودب  هک  تسا  ناسنا  رد  ینطاب  روعش  یعون  نآ ، و  تسا ، یّـسح  يرـصب  تیؤر 

ناـمه تفرعم  نیا  دراد ؛ قرف  يرکف  تفرعم  اـب  هک  دوـش  یم  ادـیپ  دـنوادخ  هب  تفرعم  یعوـن  نآ ، وـترپ  رد  درک و  ادـیپ  یـسرتسد 
یمن لوغـشم  يرگید  هب  هدرکن و  لفاغ  وا  زا  ار  ناسنا  زگره  و  دشاب ، یمن  نآاب  یباجح  عون  چیه  هک  تسا  ینطاب  دوهـش  نادجو و 

(2) «. ...دش دهاوخ  مهارف  ناگدنب  زا  نیحلاص  يارب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  یهلا  ياقل  زا  دارم  انعم  نیمه  .دزاس و 

هماع ياملع  زا  یخرب  فارتعا 

کنیا .دنا  هدش  مشچ  هدید  هب  یلاعت  هناحبس و  قح  ترـضح  تیؤر  ناکما  مدع  هب  لئاق  هیماما  هعیـش  دننامه  هماع ؛ ياملع  زا  یخرب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  تارابع  هب 

هدش لقن  ّتنس  لها  روهمج  هشیاع و  زا  : » دیوگ یم  یهَْتنُْملا  ِهَرْدِس  َْدنِع  يرْخُأ *  ًَهلَْزن  ُهآَر  ْدََقلَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  یبلاعث   - 1
رد ریمض  هک 

ص:25

ص 31. ج 4 ، راونألاراحب ، . 46 - 1
ص 252 و 253. ج 8 ، نازیملا ، . 47 - 2
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.تسا هدیدن  ار  ادخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  نیا  هجیتن   (1) «. ربمایپ هن  ددرگ  یمزاب  لیئربج  هب  هآر » »

(2) «. دنا هدوب  لاعتم  دنوادخ  تیؤر  رکنم  هباحص  : » دیوگ یم  یبطاش   - 2

ار یـسک  ره  .دوب و  دهاز  عرواب و  یهیقف  نانآ ، خیـش  اراخب و  لها  ملاع  وا  : » دیوگ یم  يراخب  هَّللادبعوبا  لاح  حرـش  رد  یبهذ   - 3
(3) «. دومن یم  ریفکت  دوب ، نامسآ  زا  ادخ  لوزن  تیؤر و  ثیداحا  نآرق و  قلخ  هب  لئاق  هک 

تیؤر هب  نیلئاق  هلدا  یسررب 

حیضوت

: دنا هدرک  کسمت  تایاور  تایآ و  زا  دنچ  يا  هلدا  هب  دنتسه ، ناگدید  هب  دنوادخ  تیور  هب  دقتعم  هک  یناسک 

لوا لیلد 

زور نآ   » (4) ؛» ٌهَِرقاف اِهب  َلَعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت  ٌهَرِـساب *  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُوَو  ٌهَرِظان *  اهِّبَر  یلِإ  ٌهَرِـضان *  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
رگید یهورگ  راسخر  .دـننک و  یم  هدـهاشم  ار  قح  لامج  بلق  مشچ  هب  تسا و [ ینارون  هتخورفارب و  يداـش  زا  يا  هفیاـط  راـسخر 

« .دنکش یم  ار  اه  نآ  تشپ  هک  تسا  شیپ  رد  يراوگان  هثداح  دنناد  یم  هک  تسا  نیگمغ  سوبع و 

.دراد يا  هّدع  هیحان  زا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  تیؤر  رب  تلالد  هیآ  نیا  هک  هدش  هتفگ 

ص:26

ص 253. ج 3 ، ناسحلا ، رهاوجلا  . 48 - 1
ص 176. ج 2 ، ماصتعالا ، . 49 - 2

ص 153. ج 20 ، مالسالا ، خیرات  . 50 - 3
.25 تایآ 22 -  تمایق ، هروس  . 51 - 4

نایباهو هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_26_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_26_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_26_4
http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

هدمآ ٌهَِرقاف » اِهب  َلَعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت   » لباقمرد ٌهَرِظان » اهِّبَر  یلِإ   » هلمج یلو  تسا ، ندـید  تیؤر و  يانعم  هب  تغل  رد  رظن  هک  تسین  یّکش 
تمحر راظتنا  نامه  هک  دوش ، یم  هدارا  نآ  ییانک  يانعم  هکلب  دور ، یمن  راک  هب  نآ  يوغل  ياـنعم  رد  هلباـقم  هنیرق  هب  اذـل  و  تسا ،
راوگان هثداـح  راـظتنا  دروم  نیا  رد  ...تسا .» شیپ  رد  يراوگاـن  هثداـح  هک  دـنناد  یم  : » تسا اـنعم  نیا  هب  لـباقم  هلمج  اریز  تسا ؛

.تسا تمحر  راظتنا  زین  رظن »  » دروم رد  تسا و 

رد هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  راـظتنا  رب  لـمح  هیآ  نیا  هک  هدیـسر  نیرّـسفم  زا  یتعاـمج  زا  : » دـیوگ یم  یلزتعم  رابجلادـبع  یـضاق 
«، ٌهَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌهَرِضان *  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  دهاجم  زا  دوخ  دنـس  هب  يزار  متاحوبا  .تسا  هدش  دراو  زین  ثیداحا 

...تسا هدش  لقن  زین  سابع  نبا  زا  ریـسفت  نیمه  و  دـنباوث .» رظتنم  ییورـشوخ  تشاشباب و  ناگدـید  ینعی  : » دومرف هک  دـنک  یم  لقن 
(1) «. تسا راظتنا »  » هیآ رد  رظن  هب  دارم  هک  دوش  یم  تباث  ام  راتفگ  تّحص  تایاور  نیا  اب  دیوگ : یم  رابجلادبع  یضاق  هاگ  نآ 

مود لیلد 

.تسا تیؤر  مزلتـسم  تاقالم  هک  تسا  مولعم  و  دـنوش ، یم  لیان  راگدرورپ  ياقل  هب  نینمؤم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  یناوارف  تاـیآ 
ْكِرُْشی الَو  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ص:27

ص 212 و 213. ج 4 ، یلزتعم ، رابجلادبع  یضاق  ینغملا ، . 52 - 1
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وا اب  ار  يدـحا  ادـخ  شتـسرپ  رد  زگره  دوش و  راکوکین  دـیاب  تسا  راودـیما  وا   [ تمحر  ] ياـقل هب  سک  ره   » (1) ؛» ًادَحَأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب 
« .دنادرگن کیرش 

.تسا مشچ  هب  ندید  هیآ  رد  تاقالم  زا  دوصقم  هک  هدش  هتفگ 

خساپ

یلِإ ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک  هدافتـسا  هَّللا » ءاقل   » هملک زا  زین  نیقفانم  اب  هطبار  رد  لاعتم  دـنوادخ 
لامعا لـخب و  رفیک  هب  هک  يزور  اـت  دـینادرگ  قاـفن  هدـک  تملظ  ار  اـه  نآ  لد  مه  ادـخ  بیذـکت ، نیا  هجیتن  رد   » (2)« ُهَنْوَْقلَی ِمْوَی 

باسح و گرم و  ياقل  يانعم  هب  اقل  هیآ  نیا  رد  سپ  .دـید  دـنهاوخن  ار  دـنوادخ  نیقفانم  زگره  هک  میناد  یم  و  .دنـسرب » ناشتـشز 
ياج هب  ود  نآ  زا  یکی  اذـل  و  تسین ، تیؤر  يانعم  هب  اقل  زگره  : » دـیوگ یم  یلزتعم  رابجلادـبع  یـضاق  .تسا  هدـمآ  باذـع  عاونا 

: دیوگب هک  تسین  حیحـص  یلو  متفر ، صخـش  نالف  تاقالم  هب  دـیوگب : هک  تسا  حیحـص  روک  صخـش  .دوش  یمن  لامعتـسا  رگید 
(3) «. ...دشاب هتشاد  يراگزاس  لقع  مکح  اب  هک  درک  ییانعم  رب  لمح  دیاب  ار  هیآ  رد  اقل  سپ  ...مدید  ار  صخش  نالف 

موس لیلد 

ناـشراگدرورپ تفرعم  زا  راـفک ]  ] ناـنیا تسین ، نینچ   » (4) ؛» َنُوبوُجْحََمل ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  ّـالَک  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دنمورحم بوجحم و 

ص:28

هیآ 110. فهک ، هروس  . 53 - 1
هیآ 77. هبوت ، هروس  . 54 - 2

ص 265 و 266. رابجلادبع ، یضاق  هسمخلا ، لوصالا  حرش  . 55 - 3
هیآ 15. نیففطم ، هروس  . 56 - 4
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صیصخت ّالا  و  دید ، دنهاوخ  ار  ناحبس  دنوادخ  نینمؤم  هک  نیا  رب  دنا  هدرک  کسمت  هیآ  نیا  هب  ام  باحصا  : » دیوگ یم  يزار  رخف 
(1) «. تسا هدیاف  یب  رافک  هب  هیآ 

خساپ

هب تیؤر »  » ظفل هیآ  رد  هک  یلاح  رد  دنمورحم ؛ ادخ  ندید  زا  رافک  هک : دشاب  نیا  هیآ  يانعم  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  هیآ  هب  لالدتسا 
.دنمورحم ادخ  تمحر  زا  رافک  هک  تسا  نیا  انعم  رهاظ  اذل  تسا ؛ هتفرن  راک 

مراهچ لیلد 

لقن رباـنب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوـق  لـیبق  زا  دـنا ؛ هدرک  کـسمت  زین  ثیداـحا  زا  یخرب  هب  تیؤر ، زاوـج  رد  ههّبـشم  هورگ 
(2) «. ...دید دیهاوخ  تمایق  زور  رد  ار  ادخ  امش  انامه  دومرف ...« : يراخب 

ار ناـتراگدرورپ  امـش  : » دوـمرف درک ، یم  هراـظن  هاـم  هب  هک  یلاـح  رد  هلآو ؛ هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـک  دـنک  یم  لـقن  ریرج  زا  زین  و 
(3) «. ...دینیب یم  ار  هام  نیا  هک  هنوگ  نامه  دید ، دیهاوخ 

خساپ

.دنرادن یشزرا  تاداقتعا  رد  اذل  دنتسین و  ملع  دیفم  دندحاو و  ربخ  اه  نیا  ًالّوا :

.درادن يرابتعا  اذل  و  تسا ، لقع  نآرق و  تایآ  اب  فلاخم  ثیداحا ، هنوگ  نیا  ًایناث :

ص:29

.هیآ لیذ  يزار ، رخف  ریسفت  . 57 - 1
.هیؤرلا قیرط  هفرعم  باب  ص 113 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 117 ؛ ج 8 ، يراخب ، حیحص  . 58 - 2

ص 136. ج 5 ، ملسم ، حیحص  باب 26و35 ؛ ص 111 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  . 59 - 3
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وا دـیوگ : یم  دیعـس  نب  ییحی  نب  هَّللادـبع  اریز  تسا ؛ فیعـض  شدنـس  مزاـح ، یبا  نب  سیق  دوـجو  تـهج  هـب  مود  ثیدـح  ًاـثلاث :
هلمح دروم  ار  وا  يا  هّدع  دنا و  هتفگ  اه  نخس  وا  قح  رد  ام  باحـصا  : » دیوگ یم  یـسود  بوقعی  دنک و  یم  لقن  ار  رکنم  ثیداحا 

(1) «. ...دنا هداد  رارق 

ص:30

مقر 6908. لادتعالا ، نازیم  . 60 - 1
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میسجت

هراشا

هیوشح و ثیدح و  لها  هب  ار  نآ  هب  داقتعا  هک  تسا  دنوادخ  تینامـسج  میـسجت و  هلأسم  ناملکتم ، فالتخا  دروم  لئاسم  هلمج  زا 
.دنا هداد  تبسن  نایباهو 

یم قح  تسا ، نآ  رب  ناینیـشیپ  قافتا  عامجا و  هدـش و  تباث  ّتنـس  نآرق و  رد  هک  هچنآ  : » دـیوگ یم  يواـتفلا  باـتک  رد  هیمیت  نبا 
(1) «. تسا قح  زین  قح  همزال  اریز  درادن ؛ یلاکشا  دوش  ندوب  مسج  هب  فصتم  دنوادخ  هک  دیآ  مزال  رما  نیا  زا  رگا  لاح  .دشاب 

يارب تایاور  ای  نآرق  رد  هک  ار  ینأش  تفـص و  ره  هّیفلـس  : » دسیون یم  هیمالـسالا  بهاذملا  خیرات  باتک  رد  هرهزوبا  دّـمحم  خـیش 
لمع نیا  هک  دنا  هدناسر  تابثا  هب  املع  هک  یلاح  رد  ...دـننک ؛ یم  تباث  دـنوادخ  رب  هدرک و  تقیقح  رب  لمح  هدـش ، رکذ  دـنوادخ 

(2) «. ...دش دهاوخ  لاعتم  دنوادخ  ّتیمسج  هیبشت و  هب  ّرجنم 

(3) «. دش ینادنز  میسجت  هب  لوق  تهج  هب  هیمیت  نبا  : » دیوگ یم  يدرولا  نبا 

ص:31

ص 192. ج 5 ، يواتفلا ، . 61 - 1
.235 ص 232 -  ج 1 ، هیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  . 62 - 2

ص 363. ج 2 ، رصتخملا ، همتت  . 63 - 3
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دـشاب نآ  هب  دـقتعم  هک  یـسک  ره  و  دـنیادخ ، تیؤر  تمعن  رکنم  نارگید  هلزتعم و  : » دـیوگ یم  دوخ  ياواتف  رد  ینابلا  نیدلارـصان 
شناگدنب رب  دنوادخ  ياه  ّتنم  زا  هک  میراد  نامیا  ّتنس  لها  ام  یلو  ...دنهد  یم  تبـسن  میـسجت  هیبشت و  هب  ار  وا  هتـسناد و  هارمگ 

«. دننیب یم  هدراهچ  بش  هام  دننام  ار  وا  هدرک و  یّلجت  نانآ  رب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نآ 

دننامه ییادص  دنیشن ، یم  دوخ  یسرک  رب  دنوادخ  هاگ  ره  : » دنک یم  لقن  باّطخ  نب  رمع  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللادبع 
(1) «. دوش یم  هدینش  نآ ، رب  نیگنس  صخش  ندش  راوس  ماگنه  رتش  نیز  يادص 

یم هیلاعلا  بلاطملا  باتک  رد  يزار  رخف  .تسا  ّتیمـسج  زا  لاعتم  دـنوادخ  هیزنت  هیماـما ، هعیـش  هلمج  زا  ناـمّلکتم ؛ رثکا  يأر  یلو 
تینامـسج هب  لئاق  همّـسجم  یلو  دنتّیمـسج ، زا  دنوادخ  هیزنت  هب  دـقتعم  نانآ  رثکا  دـنا : هتـسد  ود  رب  ملع  لها  باب  نیا  رد  : » دـسیون

(2) «. دنشاب یم  دنوادخ 

: میوش یم  روآدای  ار  نانآ  زا  یخرب  تارابع  هک  تسا  ّتیمسج  یفن  رب  رظن  قافتا  هیماما  هعیش  نایم  رد  اّما 

(3) .تسا هدرک  رکذ  هروصلا » مسجلا و  نع  یهنلا  باب  : » ناونع اب  یفاک  باتک  رد  یباب  ینیلک  خیش   - 1

(4) .تسا هدروآ  هروص » مسجب و ال  سیل  ّلجوّزع  ّهنا  باب   » مان هب  یباب  دیحوتلا  باتک  رد  قودص  خیش   - 2

ص:32

ص 79. هنسلا ، باتک  . 64 - 1
ص 25. ج 2 ، هیلاعلا ، بلاطملا  . 65 - 2
.106 ص 104 -  ج 1 ، یفاک ، . 66 - 3

ص 97. دیحوتلا ، . 67 - 4
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(1) .دراد مسجب » سیل  یلاعت  هَّللا  ّنا  یلع  لالدتسالا  نم  لصف   » ناونع اب  یباب  دئاوفلا  زنک  رد  یکجارک  حتفلاوبا   - 3

باـتک رد  زین  .دـناد و  یمن  لـالح  ار  دنمیـسجت  هب  لـئاق  هـک  یناـسک  هـحیبذ   (2) ناـیبتلا ریـسفت  رد  هللا  مـهمحر  یـسوط  خیـش   - 4
.دناد یم  راّفک  رامش  رد  ار  اه  نآ  هدرک و  همّسجم  تساجن  هب  مکح   (3) طوسبملا

(4) .تسا هدرک  نآ  مزاول  مسج و  زا  دنوادخ  هیزنت  هب  حیرصت  هقفلا  رهاوج  رد  جاّرب  نبا  یضاق   - 5

.تسا و دنوادخ  ّتیمسج  هب  لئاق  هک  هدومن  یسک  هحیبذ  تسوپ  رد  زامن  ندوب  لطاب  هب  حیرـصت  نآرقلا  هقف  رد  يدنوار  بطق   - 6
(6) .تسا دساف  بهاذم  زا  میسجت  بهذم  دیوگ : یم  شباتک  زا  رگید  ییاج  رد  ومه   (5) .تسا نآ  زا  عافتنا  زاوج  مدع  هب  لئاق  زین 

.تسا دنوادخ  ّتیمسج  هب  لئاق  هک  تسا  یسک  هحیبذ  ندروخ  ندوبن  زیاج  هب  دقتعم   (7) نایبلا عمجم  رد  یسربط  خیش   - 7

هرمز رد  ار  نانآ  هدوب و  همّسجم  تساجن  هب  لئاق  هک  یناسک  هلمج  زا  زین  و 

ص:33

ص 37. ج 2 ، دئاوفلا ، زنک  . 68 - 1
ص 429 و 430. ج 3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  . 69 - 2

ص 14. ج 1 ، طوسبملا ، . 70 - 3
ص 245. هقفلا ، رهاوج  . 71 - 4

ص 270. ص 97 و ج 2 ، ج 1 ، نآرقلا ، هقف  . 72 - 5
ص 123. نامه ، . 73 - 6

ص 271. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  . 74 - 7
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(3)، دـصاقملا عماج  رد  یکرک  ققحم   (2)، رـشعلا لئاسرلا  رد  یّلح  دـهف  نبا   (1)، بلطملا یهتنم  رد  یّلح  همالع  دـنناد ؛ یم  راـفک 
.دنشاب یم  ...و   (4) راونألاراحب رد  یسلجم  همالع 

دنوادخ زا  تّیمسج  یفن  نآرق و 

.تساّربم تینامسج  مسج و  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  میرب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  ینآرق  تایآ  قیقد  هظحالم  اب 

ُهَّللاَو ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو  اهِیف  ُجُْرعَی  امَو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  امَو  اْهنِم  ُجُرْخَی  امَو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی  : » دیامرف یم  دـنوادخ   - 1
یم ار  همه  دور ، ـالاب  هچنآ  دوـش و  لزاـن  نامـسآ  زا  هچنآ  دـیآ و  رب  هچ  ره  دور و  ورف  نیمز  رد  هچ  ره  وا   » (5) ؛» ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب 

« .تسا هاگآ  یبوخ  هب  دینک  هچ  ره  هب  دیشاب و  اجک  ره  تسامش  اب  وا  دناد و 

ینأش نینچ  هک  یـسک  و  تسا ، ام  اب  یناکم  ره  رد  وا  هک  نیا  دراد و  ناحبـس  دـنوادخ  دوجو  هعـس  رب  تلالد  تحارـص  روط  هب  هیآ 
.دشاب یّلحم  رد  هدننک  لولح  ای  مسج  دناوت  یمن  دراد ،

ِیف ا امَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  : » دیامرف یم  زین  و   - 2

ص:34

ص 161. ج 1 ، بلطملا ، یهتنم  . 75 - 1
ص 146. رشعلا ، لئاسرلا  . 76 - 2

ص 164. ج 1 ، دصاقملا ، عماج  . 77 - 3
ص 287. ج 3 ، راونألاراحب ، . 78 - 4

هیآ 4. دیدح ، هروس  . 79 - 5
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اُوناک ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّالِإ  َرَثْکَأ  الَو  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  الَو  ْمُهُـسِداس  َوُه  ّالِإ  ٍهَسْمَخ  الَو  ْمُهُِعبار  َوُه  ّالِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ِضْرَـأل  ْ
هاگآ نآ  رب  ادخ  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  هک  يدیدن  ایآ   » (1) ؛» ٌمیلَع ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث 

تـساه نآ  مشـش  ادخ  هک  نآ  زج  سک  جنپ  هن  تساه و  نآ  مراهچ  دنوادخ  هک  نآ  زج  دنیوگن ، مه  اب  سک  هس  يزار  چیه  .تسا 
دهاوخ هاگآ  ناشلامعا  هجیتن  هب  ار  همه  تمایق  زور  سپ  دنشاب ، اجک  ره  تساه  نآ  اب  ادخ  هک  نآ  زج  رتشیب ، هن  نآ و  زا  رتمک  هن  و 

« .تساناد ملاع  ِروما  هیلک  هب  ادخ  هک  تخاس 

.تسا و هارمه  سک  همه  اب  دوجوم و  اج  همه  رد  هک  نیا  و  دراد ، لاعتم  دـنوادخ  دوجو  هعـس  رب  تلالد  حوضو  روط  هب  زین  هیآ  نیا 
.تسا یلاخ  وا  زا  رگید  ناکم  یناکم ، رد  شدوجو  اب  دراد و  ناکم  هب  جایتحا  مسج  اریز  دشاب ؛ مسج  دناوت  یمن  ییادخ  هنوگ  نیا 

کلم ود  ره  برغم  قرشم و   » (2) ؛» ٌمیلَع ٌعِساو  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْـشَْملا    ِ ِهَّللَو : » دیامرف یم  نینچمه   - 3
« .تساناد زیچ  همه  رب  طیحم و  اج  همه  هب  ادخ  .دیا  هدروآ  يور  ادخ  يوس  هب  دینک  يور  هک  فرط  ره  هب  سپ  تسادخ ،

.دراد دنوادخ  ّتیمسج  ِیفن  رب  تلالد  نیشیپ ، هیآ  دننامه  زین  هیآ  نیا 

ص:35

هیآ 7. هلداجم ، هروس  . 80 - 1

هیآ 115. هرقب ، هروس  . 81 - 2
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« .تسانیب ِياونش  وا  تسین و  وا  دننامه  يدوجوم  چیه   » (1) ؛» ُریصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُهَو  ْیَش ٌء  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  : » دیامرف یم  زین  و   - 4

.دوب یم  اه  نآ  هیبش  ماسجا و  ریاس  دننامه  دیاب  دوب ، مسج  دنوادخ  رگا  هک  تسا  حضاو  رپ 

« .دیدنمزاین ریقف و  امش  تسا و  زاین  یب  قلخ  زا  دنوادخ  و   » (2) ؛» ُءارَقُْفلا ُُمْتنَأَو  ُِّینَْغلا  ُهَّللاَو  : » دیامرف یم  زین  و   - 5

دنوادـخ ياـنغ  اـب  نیا  .تسا و  دوخ  يازجا  هب  جاـتحم  یبکرم  ره  و  دوب ، یم  ازجا  زا  بکرم  دوب ، مسج  دـنوادخ  رگا  هک  میناد  یم 
.درادن يراگزاس 

« .تسوا همه  دوجو  ناهن  ادیپ و  یتسه و  رخآ  لّوا و   » (3) ؛» ُنِطاْبلاَو ُرِهاّظلاَو  ُرِخْآلاَو  ُلَّوَْألا  َوُه  : » دیامرف یم  نینچمه   - 6

و دـشاب ، شقمع )  ) شنطاب ریغ  نآ  رهاظ  دـیاب  دوب  یم  مسج  رگا  و  هدرک ، یفرعم  نطاب  رهاظ و  ار  دوخ  لاعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
.دشابن نطاب  رهاظ و  وا  هک  دیآ  یم  مزال  هجیتن  رد 

« .دننک یمن  كرد  ار  وا  اه  هدید   » (4) ؛» ُراْصبَْألا ُهُکِرُْدت  ال  : » دیامرف یم  زین  و   - 7

!؟ دننکن كاردا  ار  وا  اه  هدید  ارچ  دوب  مسج  دنوادخ  رگا  و 

ص:36

هیآ 11. يروش ، هروس  . 82 - 1
هیآ 38. دّمحم ، هروس  . 83 - 2

هیآ 3. دیدح ، هروس  . 84 - 3
هیآ 103. ماعنا ، هروس  . 85 - 4
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هیبشت هب  لوق  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلباقم 

يدننامه درادن ، یعالطا  شتیفیک  زا  رگید  یسک  وا  زج  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  : » دیامرف یم  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناگدـید و .تشگ  دـهاوخن  عقاو  سّـسجت  دروم  دوب و  دـهاوخن  سوسحم  و  هدـشن ، دودـحم  تساـنیب ، ياونـش  وا  تسین و  وا  يارب 

(1) «. ...تسین تروص  مسج و  .دنک  یمن  هطاحا  ار  وا  يزیچ  هدرکن و  كاردا  ار  وا  ساوح 

هدنهد تروص  ماسجا و  هدننک  مسج  وا  هکلب  تروص ، هن  تسا و  مسج  هن  : » دیامرف یم  دنوادخ  فیصوت  رد  رگید  یثیدح  رد  زین  و 
سپ دنیوگ ، یم  هک  دشاب  هنوگ  نآ  دنوادخ  رگا  .درادـن و  هار  وا  رد  ناصقن  هدایز و  .تسین  یهانتم  هدـشن و  ءزج  ءزج  .تسا  روص 

(2) «. ...تسین قولخم  قلاخ و  نیب  یقرف 

وا هب  دیهدن و  تاکز  وا  هب  دش  دنوادخ  ّتیمـسج  هب  لئاق  سک  ره  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  يداه  داوج و  ماما  زا 
(3) «. دینکن ادتقا 

میسجت هیرظن  شیادیپ  لماوع 

هاگدید زا  ار  زیچ  همه  دشوک  یم  اذل  دراد ، ار  تیّدام  تعیبط و  کنیع  دوخ  مشچ  هب  هک  نآ  تهج  هب  رـشب  اریز  میـسجت : هب  ماوع  لیم   - 1
.دنک لح  تیّدام 

.درک دس  ار  نآ  يولج  هیزنت ، هب  لوق  اب  ناوت  یم  هک  تسا  يرگطارفا  لوق  نیا  نکل  لیطعت : رد  نداتفا  زا  فوخ   - 2

ص:37

ص 104. ج 1 ، یفاک ، . 86 - 1
ص 106. نامه ، . 87 - 2

ص 101. قودص ، دیحوت  . 88 - 3
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يا هّدع  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  تسا ؛ هتفر  نخس  رایسب  دنوادخ  ندوب  مسج  زا  میدق  دهع  رد  اریز  دوهی : گنهرف  زا  رّثأت   - 3
.دنا هدرک  رشتنم  ار  دوخ  دیاقع  یمالسا  هعماج  رد  قیرط  نیا  زا  هدش و  کیدزن  تفالخ  هاگتسد  هب  باتک  لها  نیرصبتسم  زا 

میسجت صوصخ  رد  ار  یناوارف  ثیداحا  دندوب ، هدش  ناملسم  هک  دوهی  زا  يرایسب  : » دسیون یم  لحنلا  للملا و  باتک  رد  یناتسرهش 
(1) «. تسا هدوب  تاروت  زا  هتفرگرب  اه  نآ  مامت  هک  دندرک  دراو  یمالسا  دیاقع  رد  هیبشت  و 

هیمیت نبا  میسجت  هب  تّنس  لها  ياملع  حیرصت 

اه نآ  زا  یخرب  تاملک  هب  کنیا  دنا ، هدومن  هیمیت  نبا  اه  نآ  سأر  رد  نایباهو و  میسجت  هب  حیرـصت  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یتعامج 
: مینک یم  هراشا 

هک يدارفا  زا  یخرب  رگم  دنا  هدرک  قافتا  تسین ، یـصاخ  تهج  رد  دنوادخ  هک  نیا  رب  دیحوت  لها  : » دیوگ یم  یکبـس  یـضاق   - 1
(2) «. هیمیت نبا  دننامه  دنراد ؛ ذاش  لوق 

لیبق زا  هدش ؛ دراو  دنوادخ  فاصوا  دروم  رد  تایاور  ای  نآرق  رد  هچ  ره  هک  دندقتعم  هّیفلـس  : » دیوگ یم  هرهزوبا  دّمحم  خیـش   - 2
، تسد هجو ، شرع ، رب  رارقتسا  اهربا ، هیاس  رد  ندمآ  دورف  مالک ، ادن ، اضر ، طخس ، بضغ ، ّتبحم ،

ص:38

ص 117. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  . 89 - 1

ص 43. ج 9 ، هیعفاشلا ، تاقبط  . 90 - 2
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زین هیمیت  نبا  رظن  يأر و  ...دـشاب  شرهاظ  اب  فلاخم  هک  يریـسفت  لیوأت و  هنوگ  چـیه  نودـب  دوش ، لمح  شرهاـظ  رب  دـیاب  یگمه 
(1) «. تسا نیمه 

هب لئاق  هک  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  : » دـیوگ یم  دوخ  رـصع  رد  رهزالا  هعماـج  سیئر  يرـشبلا  میلـس  خیـش   - 3
(2) «. ...تسا یقشمد  یلبنح  یناّرح  هیمیت  نب  مالسلادبع  نب  میلحلادبع  نب  دمحا  .تسادخ  يارب  تهج 

ياـعّدا وا  ّقح  رد  هدرک و  تراـسج  دـنوادخ  سدـقم  تحاـس  هب  تبـسن  هیمیت  نبا  : » دـیوگ یم  یعفاـش  یّکم  یمتیه  رجح  نبا   - 4
(3) «. تسا هدرک  تینامسج  تهج و 

رد ار  وا  دوب  میـسجت  هب  لئاق  يو  هک  اجنآ  زا  و  دـش ، هداتـسرف  ماـش  هب  قشمد  زا  هیمیت  نبا  : » دـیوگ یم  شخیراـت  رد  ادـفلاوبا ،  - 5
(4) «. دندرک سبح  ینادنز 

میسجت هب  لوق  راودا 

هراشا

، تسا هدیسر  زورما  عضو  هب  ات  هدنارذگ  ار  يراودا  میسجت ، هب  داقتعا  هک  میرب  یم  یپ  نآ  زا  دعب  مالـسا و  زا  لبق  خیرات  هظحالم  اب 
ياج هچنآ  یلو 

ص:39

ج 1،ص 235-232. هّیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  . 91 - 1
ص 72. یعاضق ، نآرقلا ، ناقرف  . 92 - 2

.رجح نبا  مظنملا ، رهوجلا  زا  لقن  هب  ص 130 ، بایترالا ، فشک  . 93 - 3
.ق  . هنس 705 ه ثداوح  ءادفلا ، یبا  خیرات  . 94 - 4
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زا خیرات  لوط  رد  یعیش  ياملع  اه و  نآ  باحصا  هعیش و  ناماما  هک  یتسارح  اب  ادتبا ، زا  یعیش  هعماج  هک  تسا  نیا  دراد  يدنسرخ 
نونکا هچنآ  فسالا  عم  یلو  دنک ، خوسر  یمالـسا  دیاقع  نیب  رد  میـسجت  هدـیقع  هک  دـنا  هتـشاذگن  هتـشاد  یمالـسا  لیـصا  دـیاقع 

هدش دراو  اجک  زا  هدیقع  نیا  هک  نیا  اما  تسا ، جیار  يا  هدیقع  نایباهو  هّیفلـس و  نیب  رد  هدیقع  نیا  هک  تسا  نیا  مینک  یم  هدهاشم 
.میزادرپ یم  عوضوم  نیا  هب  کنیا  .دراد  یسررب  هب  جایتحا  هک  تسا  یبلطم  تسا ، هدنارذگ  ار  ییاه  نارود  هچ  و 

دوهی رصع  لوا : رود 

زین دنا و  هدروآ  باسح  هب  ناسنا  لکـش  هب  ار  نآ  هتـسناد و  مسج  ار  ادخ  دوهی ، هک  میرب  یم  یپ  مالـسا  زا  لبق  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
َذَخَّتا اَم  انِّبَر  ُّدَج  یلاعَت  ُهَّنَأَو  : » دیامرف یم  لطاب  روصت  نیا  ّدر  رد  لاعتم  دنوادخ  اذل  .تسا  دنزرف  رـسمه و  ياراد  ادخ  هک  دـندقتعم 
هدرکن باختنا  يدـنزرف  رـسمه و  دوخ  يارب  زگره  وا  و  ام ، راگدرورپ  تمظعاـب  ماـقم  تسا  دـنلب  هک  نیا  و   » (1) ؛» ًاَدلَو الَو  ًهَبِحاص 

« .تسا

« .تسا هدیزگرب  دوخ  يارب  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  دنتفگ : و   » (2) ؛» ًاَدلَو ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاقَو  : » دیامرف یم  زین  و 

.دهد ناشن  اه  نآ  هب  راکشآ  روط  هب  ار  دنوادخ  ات  دنتساوخ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  زا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 

ص:40

هیآ 3. نج ، هروس  . 95 - 1
هیآ 88. میرم ، هروس  . 96 - 2
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لخاد نارگید ، رابحالا و  بعک  نوچمه  دندش ؛ ناملسم  مالسا  رب  دیک  تهج  هب  هک  یناسک  زا  یخرب  طسوت  هک  دوهی  زا  هدیقع  نیا 
.درک زاب  ناناملسم  نیب  رد  ار  دوخ  ياج  تعرس  هب  و  دش ، مالسا  رد 

يارب لیئارـسا  ینب  ياه  باتک  زا  درک و  یم  تسلاجم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  اب  راـبحالا  بعک  : » دـیوگ یم  یبهذ   - 1
(1) «. تفگ یم  نخس  نانآ 

ناناملـسم نیب  رد  تایلیئارـسا  : » دـیوگ یم  یناهبـصا  خیـش  زا  همظعلا »  » باتک قیقحت  همدـقم  رد  يروفکراـبم  هَّللا  ءاـضر  رتکد   - 2
(2) «. ...دنادرگ زاب  هباحص  رصع  هب  ناناملسم  مولع  نیب  رد  ار  نآ  دورو  أدبم  ناوت  یم  و  درک ، خوسر 

نتم فیعض و  ثیدح  نیا  دنس  : » دیوگ یم  ثیدح  دنس  یسررب  يانثا  رد  هدرک و  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  زین  ینابلا  نیدلارـصان   - 3
(3) «. دشاب دوهی  تایلعج  زا  ایوگ  تسا ، رکنم  نآ 

نیب سلجی  یتح  مکّیبنب  یج ء  همایقلا  موی  ناک  اذإ  : » تفگ هک  هدرک  لقن  يدوهی  مالـس  نب  هَّللادـبع  زا  ولعلا »  » باتک رد  یبهذ   - 4
وا یـسرک  يور  رب  دنوادخ  دزن  هک  نیا  ات  دوش  یم  هدروآ  امـش  ربمایپ  دـسر ، ارف  تمایق  زور  هاگ  ره   » (4) ؛» ...هیسرک یلع  هَّللا  يدی 

«. ...دنیشن یم 

هرابرد هبنم  نب  بهو  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللادبع   - 5

ص:41

ص 489. ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 97 - 1
ص 140. ج 1 ، همظعلا ، . 98 - 2

ح 568. ص 249 ، مصاع ، یبا  نبا  هنسلا ، . 99 - 3
مقر 425. ص 446 ، ولعلا ، . 100 - 4
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ّلجو ّزع  هیمدق  ّنإو  یسرکلا ، یفل  لکیهلا  ّنأو  لکیهلا  یفل  راحبلاو  تاوامـسلا  ّنإ  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  لاعتم  دنوادخ  تمظع 
ود ره  و  یسرک ، رد  لکیه  تسا و  لکیه  رد  اهایرد  اه و  نامـسآ  انامه   » (1) ؛» هیمدق یف  لعنلاک  یسرکلا  داع  دقو  یـسرکلا ، یلعل 

« .ددرگ یمرب  اپ  ود  رد  لعن  دننامه  یسرک  تسا و  یسرک  يور  رب  ّلجوّزع  دنوادخ  مدق 

بتک نم  هرثک  بتک  كومریلا  هعقو  یف  هل  لصح  ناک  ّهنإـف  صاـعلا ؛ نب  ورمع  نب  هَّللادـبعکو  دـیوگ ...« : یم  رجح  نبا  ظـفاح   - 6
الو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع  انثّدـح  هل : لاق  امبر  هباحـصلا  ضعب  ناک  یتح  هبیغملا ، رومألا  نم  اهیف  ربخی  ناکف  باـتکلا ، لـهأ 

لها بتک  زا  يرایـسب  ياه  باـتک  رب  كومری  هعقاو  رد  وا  اریز  صاـع ؛ نب  ورمع  نب  هَّللادـبع  دـننامه  و   » (2) ؛» هفیحصلا نع  انثدحت 
هباحص زا  یخرب  یتح  تفگ ، یم  ثیدح  دوب  یبیغ  رابخا  زا  بتک  نآ  رد  هچنآ  هب  و  درک ، ادیپ  یـسرتسد  اراصن -  دوهی و  باتک - 

« .هفیحص زا  هن  نک  لقن  ثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ام  يارب  دنتفگ : یم  وا  هب 

لئاسم زا  یخرب  رد  هباحص  زا  یتعامج  دیلقت   » (3) ؛» لئاسملا ضعب  یف  هباحصلا  نم  هعامج  دیلقت  زوجیال  ّهنإ  : » دیوگ یم  یبهذ  اذل 
« .تسین زیاج 

نادرگاش زا  هّتس و  بتک  لاجر  زا  نیعبات و  ناگرزب  زا  هک  دیعس  نب  رسب   - 7

ص:42

ص 477. ج 2 ، هنسلا ، . 101 - 1
ص 532. ج 2 ، رجح ، نبا  حالص ، نبا  باتک  یلع  تکنلا  . 102 - 2

ص 105. ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 103 - 3

نایباهو هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_42_3
http://www.ghaemiyeh.com


لوسر نع  ثّدحیف  هریره  یبأ  سلاجن  انیأر  دـقل  هَّللاوف  ثیدـحلا ، نم  اوظفحتو  هَّللا  اوقتإ  : » دـیوگ یم  دـیآ ، یم  رامـش  هب  هریرهوبا 
لعجیو بعک  نع  هَّللا  لوـسر  ثیدـح  لـعجی  اـنعم  ناـک  نم  ضعب  عمـساف  موـقی ، ّمث  بعک  نع  انثدـحیو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا 

دوخ ام  دنگوس ! ادخ  هب  دیشاب ، هتـشاد  ثیدح  رب  ظّفحت  دیـسرتب و  ادخ  زا   » (1) ؛» هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  بعک  ثیدح 
یم ثیدح  رابحالا  بعک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ام  يارب  وا  میدومن ، یم  تسلاجم  هریرهوبا  اب  هک  میدرک  یم  هدهاشم 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  ار  یثیدح  هک  مدینـش  یم  دـندوب  ام  اب  هک  دارفا  زا  یخرب  زا  نم  .تساخ  یمرب  هاگ  نآ  تفگ ،

بوسنم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  دوب  هدینـش  رابحالا  بعک  زا  هک  ار  یثیدح  داد و  یم  تبـسن  رابحالا  بعک  هب  دوب ، هدینش 
« .درک یم 

هاروتلا نع  ینثدـحف  هعم  تسلجف  رابحالا ، بعک  تیقلف  روطلا  یلإ  تجرخ  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  سنا  نب  کـلام   - 8
وا اـب  مدومن ، تاـقالم  ار  راـبحالا  بعک  اـجنآ  رد  متفر و  روط  هوک  فرط  هب  نم   » (2) ؛» هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  هتثّدـحو 

« .مدرک یم  ثیدح  لقن  وا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  نم  تفگ و  یم  ثیدح  نم  يارب  تاروت  زا  وا  متسشن ،

.دش یمالسا  عبانم  دراو  لّوا  نرق  نامه  رد  تایلیئارسا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تاملک  ثیداحا و  نیا  زا 

ص:43

.زییمتلا باتک  ص 175 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  . 104 - 1
.هالصلل ءادنلا  باتک  ثیدح 222 ، کلام ، أطوم ، . 105 - 2
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لبنح نب  دمحا  ات  هباحص  نامز  زا  مود : رود 

هراشا

؛ یلیئارـسا راکفا  ناناملـسم ، زا  یهورگ  رود  نیا  رد  .دمآ  دیدپ  ههّبـشم  همّـسجم و  زا  يدیدج  رود  هباحـص ، رـصع  تشذگ  زا  دعب 
نآ هب  هتفریذپ و  يداقتعا  لوصا  زا  یلـصا  ناونع  هب  ار  نآ  هدرک و  ذـخا  دوب ، هتفای  جاور  هباحـص  رـصع  رد  هک  ار  میـسجت  ًاصوصخ 

هنوگ چیه  نودب  دوب ، میسجت  رد  حیرص  هک  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  دندش  ادیپ  يرایسب  نایوار  نارود  نیا  رد  .دندرک  ادیپ  داقتعا 
یم هلمج  نآ  زا  هک  دـنتخاس ، رـشتنم  ناناملـسم  نیب  رد  دروآ ، دـهاوخ  دـیدپ  دـیاقع  لاجم  رد  يرطخ  هچ  هک  نیا  كرد و  لّمأت و 

: درک هراشا  دارفا  نیا  هب  ناوت 

ق)  . 228 ه  ) دامح نب  میعن   - 1

یفرعم دراد ، يددـعتم  یملع  ياه  تیفرظ  هک  یناـسک  زا  ینعی  ملعلا ؛» هیعوا  نم   » ناونع هب   (1)« ولعلا  » باـتک رد  ار  وا  یبهذ  هچرگ 
.دیآ یم  باسح  هب  نیعاّضو  زا  وا  هک  تسا  نآ  رما  تقیقح  یلو  تسا ، هدرک 

(2) «. درک یم  لعج  ثیدح  ّتنس ، تیوقت  رد  هک  دوب  یسک  وا  : » هتفگ وا  هرابرد  يدع  نبا  ظفاح 

شرع زا  درک ، ایند  نامـسآ  هب  لوزن  هدارا  دـنوادخ  هک  یماگنه  تسا ...« : هدـمآ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  یطویـس  ظفاح 
(3) «. دمآ دهاوخ  نییاپ  دوخ 

ص:44

ص 450. ولعلا ، . 106 - 1
ص 2482. ج 7 ، ءافعضلا ، یف  لماکلا  . 107 - 2

ص 5. تاعوضوملا ، لیذ  . 108 - 3
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ق)  . 155 ه  ) نامیلس نب  لتاقم   - 2

(1) .تسین یناهرب  چیه  هب  جایتحا  میسجت ، هب  لوق  رد  وا  ترهش  تهج  هب  اذل  و  دوب ، دوخ  رصع  رد  همّسجم  خیش  وا 

ق)  . 114 ه  ) هبنم نب  بهو   - 3

(2) «. تسا باتک  لها  ياه  هفیحص  تایلیئارسا و  رد  وا  مولع  رتشیب  تسا و  مک  وا  راددنس  تایاور  : » دیوگ یم  وا  همجرت  رد  یبهذ 

ق)  . 255 ه  ) یناتسجس ماّرک  نب  دّمحم   - 4

مسج وا  هک  تسا  دنوادخ  دروم  رد  اه  نآ  لوق  هیمارک  ياه  تعدب  زا  ...هیمارک  خیـش  مّلکتم ، دباع  : » دیوگ یم  وا  همجرت  رد  یبهذ 
(3) «. ...ماسجا دننام  هن  تسا 

ق)  . 167 ه  ) هملس نب  دامح   - 5

میسجت ثیداحا  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  لقن  میـسجت  دننامه  دنوادخ ؛ تافـص  باب  رد  ار  يرایـسب  رکنم  ثیداحا  هک  تسا  یـسک  وا 
هللا یلصربمایپ  هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  وا  طسوت  هب   (5) يذمرت »(4) و  دنسملا  » رد لبنح  نب  دمحا  هک  تسا  یتیاور  دامح ،

...دروآ نوریب  ار  دوخ  کچوک  تشگنا  رخآ  ینعی  درک ؛ یّلجت  نینچ  نیا  دومرف : ِلَبَْجِلل » ُهُّبَر  یّلََجت  اّمَلَف   » هیآ ریسفت  رد  هلآو  هیلع 

ص:45

ص 201. ج 7 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 109 - 1
ص 545. ج 4 ، نامه ، . 110 - 2

.مارک نب  دّمحم  همجرت  لادتعالا ، نازیم  . 111 - 3
ص 125. ج 3 ، دمحا ، دنسم  . 112 - 4

ثیدح 3074. يذمرت ، حیحص  . 113 - 5

نایباهو هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_45_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/868/AKS BARNAMEH/#content_note_45_5
http://www.ghaemiyeh.com


ق)  . 173 ه  ) میرم یبا  نبا  حون   - 6

.تسا هدرک  ذخا  هدوب ، میسجت  هب  روهشم  هک  نامیلس  نب  لتاقم  زا  ار  ریسفت  هک  هدش  هتفگ  وا  لاح  حرش  رد 

میسجت هب  لوقو  هیوشح 

هدش قالطا  ثیدـح  لها  زا  يا  هّدـع  رب  .هّیدَـمَح و  نزو  رب  يرگید  هّیرْهَد و  نزو  رب  یکی  دوش : یم  هدـناوخ  تروص  ود  هب  هیوشح 
.دنتشاد شیارگ  میسجت  هیبشت و  هب  هک 

: تسا لوق  دنچ  مان ، نیا  هب  نانآ  هیمست  هجو  هرابرد 

.تسا رپوت )  ) ّوشحم مسج ، اریز  دنا ؛ هدوب  میسجت  هب  دقتعم  نوچ  فلا )

دندش یم  رضاح  يرـصب  نسح  سرد  سلجم  رد  نانآ  نوچ  تسا ، سلجم  هیـشاح  ای  رانک  بناج و  يانعم  هب  ءاشح  هب  بوسنم  ب )
.دنهد ياج  سلجم  هیشاح  رانک و  رد  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  يو  دنتفگ ، یم  تسردان  نانخس  و 

هّیورملا ثیداحألا  یف  اهل  ساسأ  یتلا ال  ثیداحألا  نوشحی  مّهنأل  هیوشح ؛ هیوشحلا  تیّمسو  : » دیوگ یم  یناجرج  فیرش  دّیس  ریم 
(1) ؛» عمـسلاو دـیلاو  سفنلاـب  یلاـعت  هفیـصوتو  هیبـشتلاو  ربجلاـب  نولوقی  هیوشحلا  عیمجو  لاـق : .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع 

تیاور ثیداحا  رد  اه  نآ  يارب  یساسا  لصا و  هک  دننک  یم  هدافتسا  یثیداحا  زا  نانآ  اریز  دندیمان ؛ هیوشح  ار  هیوشح  »

ص:46

ص 341. یناجرج ، تافیرعتلا ، . 114 - 1
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هب لاعتم  دـنوادخ  فیـصوت  هیبشت و  ربج و  هب  لـئاق  هیوشح  ماـمت  دـیوگ : یم  زین  وا  .تسین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هدـش 
« .دنمشچ شوگ و  تسد و  سفن و 

(1) .دنناسارخ ءاّرق  زا  هوشح ، هب  بوسنم  نانآ  ج )

رد هرعاشا و  رکفت  یعفاش ، بهذم  رد  .دراد  هبلغ  یلزتعم  رّکفت  هیفنح ، بهذم  رد  : » تسا هتفگ  مّسجملا » ثیغلا   » باتک رد  يدَـفَص 
(2) «. دراد هبلغ  هیوشح  شور  هلبانح ، بهذم  رد  و  هیربج )  ) هیردق هشیدنا  یکلام ، بهذم 

اضعا و دنوادخ  يارب  هدـش ، هیبشت  هب  لئاق  اراکـشآ  ثیدـح ، باحـصا  هیوشح  زا  يا  هّدـع  : » دـیوگ یم  هیوشح  هرابرد  یناتـسرهش 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  ساسا  یب  تایاور  نیا ، زا  هتـشذگ  .دنا  هدرک  تباث  لاقتنا  تکرح و  دوعـص ، لوزن و  ضاعبا ،

تاوصا و فورح و  یتح  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  نآرق  هرابرد  .تسا و  هدش  سابتقا  دوهی  زا  تایاور  نیا  رثکا  هک  دنا ، هداد  تبـسن 
(3) «. تسا یلزا  میدق و  زین  نآ  تاملک 

ناـمیإلا ّنأ  ینعأ  لـقعلا ، ـال  عمـسلا  وه  یلاـعت  هَّللا  دوجو  هفرعم  هقیرط  ّنإ  اولاـق : مّهنإـف  هیوـشحلا  : » دـسیون یم  یـسلدنا  دـشر  نبا 
ریغو داعملا  لاوحأ  هنم  یّقلتت  امک  ًانامیإ  هب  نمؤیو  عرـشلا  بحاص  نم  یّقلتی  نأ  هیف  یفکی  هب  قیدصتلا  سانلا  فّلک  يذـّلا  هدوجوب 

نع هرّصقم  اّهنأ  اهرمأ  نم  رهاظلا  ّهلاضلا ، هقرفلا  هذهو  .هیف  لقعلل  لخد  امم ال  کلذ 

ص:47

ص 42. ساربنلا ، . 115 - 1
ص 71. ج 3 ، مالسالا ، یحض  . 116 - 2

ص 105 و 106. ج 1 ، یناتسرهش ، ، لحنلا للملا و  . 117 - 3
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یعد ّهنإ  یلاعت  هَّللا  باتک  نم  هیآ  نم  رهظی  کلذو  یلاعت ...  هَّللا  هفرعم  یلإ  هضیفم  عیمجلل  اهبـصن  یّتلا  قیرطلا  یف  عراـشلا  دوصقم 
دنوادـخ ِدوجو  ِتفرعم  هار  اهنت  دـنیوگ : یم  هیوشح   » (1) ؛» اهیلع صوصنم  هیلقع  هلدأب  هناحبـس  يرابلا  دوجوب  قیدـصتلا  یلإ  سانلا 

هک تسا  ینامیا  نآ  دنـشاب ، یم  نآ  هب  قیدـصت  هب  فّلکم  مدرم  هک  ادـخ  دوجو  هب  نامیا  هار  اهنت  ینعی  لقع ؛ هن  تسا  عمـس  لاـعتم 
یم یقلت  عرـش  زا  درادـن ، تیلخدـم  اه  نآ  رد  لقع  هک  يروما  رگید  داـعم و  لاوحا  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ؛ عرـش  بحاـص  زا  یقلت 

هب هدرک و  بصن  مدرم  ماـمت  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یهار  عراـش  دوصقم  مهف  رد  هک  تسا  رهاـظ  ناـشرما  هارمگ ، هقرف  نیا  .ددرگ و 
، تایآ اریز  دوش ؛ یم  هدافتسا  لاعتم  دنوادخ  باتک  زا  يددعتم  تایآ  زا  بلطم  نیا  ...دنرصاق و  دماجنا  یم  لاعتم  دنوادخ  تفرعم 

« .تسا هدش  ّصن  اه  نآ  رب  هک  هدرک  یلقع  هلدا  هب  یلاعت  يراب  دوجو  قیدصت  هب  توعد  ار  مدرم 

: تسناد بلطم  هس  ناوت  یم  ار  هیوشح  هدیقع  لوصا 

.درادن هار  نآ  رد  زگره  لقع  تسا و  یعرش  ّصن  يداقتعا ، تفرعم  هب  ندیسر  يارب  هار  اهنت   - 1

.دنهد رارق  یسررب  دروم  ار  اه  نآ  هک  نآ  نودب  دننک ، یم  یلعج  فیعض و  ثیداحا  رب  دامتعا  دیاقع ، باب  رد   - 2

ص:48

ص 134. دشر ، نبا  ّهلدألا ، جهانم  نع  فشکلا  . 118 - 1
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(1) .دنیامن یم  نآ  رهاظ  رب  لمح  هدمآ ، ثیداحا  رد  دیاقع  باب  رد  ار  هچ  ره  اذل  دنلیوأت و  فلاخم   - 3

میسجت راودا  زا  موس :  رود 

.دنک یم  ادیپ  همادا  هیمیت  نبا  رصع  ات  هدش و  عورش  هلبانح  لبنح و  نب  دمحا  نامز  زا  میسجت ، هیبشت و  راودا  زا  رود  نیا 

یلع ّدرلا   » ناونع تحت  ار  یباتک  زین  هلبانح  .تسا و  هدرک  فیلأت  هنـسلا »  » مان هب  هراب  نیا  رد  ار  یباـتک  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللادـبع 
.تسا میسجت  هیبشت و  ثیداحا  زا  رپ  باتک  ود  نیا  .دنا  هداد  تبسن  شردپ  هب  هّیمهجلا »

هک دـندومن ، عمج  ار  میـسجت  هیبشت و  ثیداحا  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  ار  يرایـسب  ياه  باتک  طـخ  نیا  ناوریپ  نارود ، نیا  لوط  رد 
: زا دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب 

.مرصا نب  شیشخ  هماقتسالا ،» باتک   - » 1

.لبنح نب  دمحا  نب  هَّللادبع  هنسلا ،»  - » 2

.لّالخلا هنسلا ،»  - » 3

.خیشلا یبا  هنسلا ،»  - » 4

.لاسع هنسلا ،»  - » 5

.مصاع نب  رکبوبا  هنسلا ،»  - » 6

.یناربط هنسلا ،»  - » 7

ص:49

ص 76. یعفاش ، دومحم  نسح  مالکلا ، ملع  هسارد  یلا  لخدملا  . 119 - 1
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.یناجریس لیعامسا  نبا  برح  هعامجلا ،» هنسلا و   - » 8

.همیزخ نبا  دیحوتلا ،»  - » 9

.هدنم نبا  دیحوتلا ،»  - » 10

.یعازخ دبعم  نب  مکح  تافصلا ،»  - » 11

.یمراد دیعس  نب  نامثع  ضقنلا ،»  - » 12

.يّرجآ هعیرشلا ،»  - » 13

.يرجس رصن  یبا  هنابإلا ،»  - » 14

.هّطب نبا  هنابالا ،»  - » 15

.یضاق یلعی  یبا  تالیوأتلا ،» لاطبا   - » 16

مدرم هار  نیا  زا  اذل  دننک ، دوخ  هدیقع  مه  ار  یسابع  هَّللاب  رداق  هفیلخ  دنتسناوت  ق   . لاس 408 ه رد  ینعی  مجنپ ؛ نرق  لئاوا  رد  هلبانح 
.دندومن یم  دیدهت  ار  درک  یم  تفلاخم  نآ  اب  هک  نارگید  هیفنح و  هلزتعم و  زا  سک  ره  هدرک و  دوخ  هدیقع  مه  ار 

ار مدرم  هدرک و  تباتک  ار  نآ  هَّللاب  رداق  هفیلخ  .دومن  فیلأت  ار  یباتک  دوخ  هدیقع  هرابرد  یجَرَک  دمحاوبا  همالع  : » دیوگ یم  یبهذ 
دادغب رد  هیعفاش  خیـش  ینییارفـسا ، دـماح  یبا  ماما  مایا  رخآ  رد  مجنپ و  هدـص  لئاوا  رد  نیا  .دومن و  رما  نآ  میلعت  رب  عمج و  نآ  رب 

هداد هبوت  دـیاب  یجراخ ، ای  یـضفار  ای  یلزتعم  هچ  درادـن ؛ تسا  باتک  نیا  رد  هچنآ  هب  داقتعا  هک  سک  ره  اـت  داد  روتـسد  وا  .تسا 
ییش ء هدحو ال  ّلجو  ّزع  اّنبر  ناک  : » دوب نیا  باتک  نآ  رد  دیاقع  هلمج  زا  .دوش 

ص:50
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اهنت ام  ّلجوّزع  راگدرورپ   » (1) ؛» قلخلا حیرتسی  امک  هحار  رارقتـسا  ال  دارأو ، ءآش  هتردقب ، ییـش ء  ّلک  قلخف  هیوحی ، ناکم  الو  هعم 
هب هک  نآ  نودب  ار  شرع  و  دـیرفآ ، دوخ  تردـق  هب  ار  زیچ  ره  سپ  .دـنک  یمن  هطاحا  ار  وا  یناکم  تسین و  وا  هارمه  يزیچ  تسا و 

وحن هب  هن  دـنک ، هدارا  دـهاوخب و  هک  هنوگ  نآ  تفرگ  رارق  رارقتـسا  وـحن  هب  نآ  يور  رب  سپ  درک ، قـلخ  دـشاب  هتـشاد  جاـیتحا  نآ 
« .دنک یم  ادیپ  تحارتسا  قلخ  هک  هنوگ  نامه  تحار ، رارقتسا 

راـتفگ و ناـبحاص  زا  نارگید  هعیـش و  هلزتعم و  هَّللاـب  رداـق  هک  دوب  لاـس  نیا  رد  : » دـیوگ یم  ق   . لاـس 408 ه ثداوـح  رد  ریثا  نبا 
یم تبوقع  درک  یم  نینچ  یـسک  رگا  و  دوـمن ، یهن  ناشدـیاقع  رد  هرظاـنم  زا  ار  ناـنآ  داد و  هبوـت  هب  روتـسد  ار  فلاـخم  تـالاقم 

(2) «. دومن

ربخ ...داد  هبوت  هب  روتـسد  ار  ناراذگ  تعدب  رداق ، هک  دوب  لاس  نیا  رد  : » دـیوگ یم  ق   . لاس 408 ه ثداوح  رد  يزوج  نبا  ظـفاح 
داد و هبوت  هب  روتـسد  ار  هیفنح  هلزتعم و  ياهقف  هَّللاـب ، رداـق  نینمؤملاریما  ق   . لاـس 408 ه رد  هک  يربط  نسح  نب  هَّللا  هبه  ار  اـم  داد 

(3) «. ...دندرک عوجر  راهظا  زین  نانآ 

دوخ نیفلاخم  اذل  دمآ و  نانآ  کمک  هب  تفرگ و  رارق  هلبانح  رانک  رد  تسایس  تسد  هک  دوش  یم  هدافتسا  یخیرات  صوصن  نیا  زا 
زا اهرازآ  تیذا و  عاونا  اب  ار 

ص:51

ص 542. یبهذ ، ولعلا ، . 120 - 1
ص 305. ج 9 ، ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  . 121 - 2

ص 125. ج 15 ، يزوج ، نبا  مظتنملا ، . 122 - 3
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عفن هب  تصرف  نیا  زا  هلبانح  ياملع  .دنتفای  یتکوش  دوخ  يارب  هداد و  شرتسگ  ار  دوخ  دـیاقع  قیرط  نیا  زا  دـندرک و  نوریب  نادـیم 
یفوتم 422 ه  ) رامع نب  ییحی  دارفا  نیا  هلمج  زا  .دنداتـسیا  يرکف  یلمع و  هلباقم  اب  نافلاخم  لـباقم  رد  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  دوخ 
؛ مدرک نوریب  ناتسجس  زا  ار  ناّبح  نبا  نم  دیوگ : یم  شدوخ  هک  تسا ، يوره  لیعامسا  یبا  مّسجم  خیش  هب  فورعم  هک  تسا  .ق )

(1) .دوب لاعتم  دنوادخ  يارب  ّدح  رکنم  وا  اریز 

یلعیوبا یـضاق  ناـنآ ، هلمج  زا  هک  دـنداد  همادا  ار  دوـخ  يرکف  ّطـخ  هدرک و  روـهظ  يرگید  زا  سپ  یکی  یلبنح  ناـماما  وا  زا  دـعب 
لیوأت هیرظن  رب  هدرک و  لابند  ار  میسجت  هیبشت و  ثیداحا  لیوأتلا » لاطبا   » مان هب  یباتک  فیلأت  اب  وا  .تسا  ق )  . یفوتم 458 ه  ) یلبنح

.دیشک نالطب  ّطخ  تافص ، باب  رد 

هب هدیقع  نیا  هرابرد  ییاه  باتک  فیلأت  اب  وا  .دش  هار  نیا  هدـنهد  همادا  ق )  . یفوتم 629 ه  ) یلبنح یـسدقم  همادق  نبا  زین  وا  زا  دعب 
رد ار  همادق  نبا  تافلؤم  یبهذ  .دیشخب  يا  هزات  ناج  میـسجت  هیبشت و  هدیقع  هب  ولعلا ،»  » و داقتعالا ،» هعمل   » و لیوأتلا ،» ّمذ  : » ياه مان 

.تسا هتفرگ  رارق  سرتسد  رد  هدش و  پاچ  نونکا  تافیلأت  نیا   (2) .تسا هدروآ  شلاح  حرش 

رد وا  مالک  نکل   » (3) ؛» ...هبهذم لهأ  نع  هروهـشملا  هقیرطلا  یلع  دئاقعلا  یف  همالک  نکل  : » دسیون یم  وا  هرابرد  یـسدقم  هماشوبا 
« .تسا شبهذم  لها  زا  روهشم  شور  رب  دیاقع 

ص:52

.ناّبح نبا  همجرت  ص 114 ، ج 5 ، نازیملا ، ناسل  . 123 - 1
ص 168. ج 22 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 124 - 2

ص 139. نیتضورلا ، لیذ  . 125 - 3
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ءآوتساو هّیتحتو  هّیقوف  نم  نآرقلا  یف  ءآج  ام  ّلک  تابثإ  وه  فلسلا  بهذم  ّنأ  رّرقی  هیمیت  نبا  ّنإ  : » دسیون یم  هرهزوبا  دّمحم  خیش 
هلبانحلا اذهب  هقبس  دقل  یفرحلا ...  رهاظلابو  لیوأت  ریغ  نم  ًاضیا  کلذ  نم  هنسلا  یف  ءآج  امو  ضغبو ، هّبحمو  دیو  هجوو  شرعلا  یلع 

اذـه مهداقتعا  ّنأ  اوتبثأو  تقولا ، کلذ  یف  ءآملعلا  مهـشقانو  فلـسلا ، بهذـم  کلذ  ّنأ  اوعدأو  انّیب ، امک  يرجهلا  عبارلا  نرقلا  یف 
نآرق رد  هک  تسا  يزیچ  ره  تابثا  فلـس  بهذم  هک  درک  یم  ریرقت  نینچ  هیمیت  نبا   » (1) ؛» ...هلاحمال هّیمسجلاو  هیبشتلا  یلإ  يّدؤی 
هدمآ لیبق  نیا  زا  ّتنـس  رد  هچنآ  زین  و  ضغب ، تبحم و  تسد و  هجو و  شرع و  رب  ءاوتـسا  ّتیتحت و  ّتیقوف و  لیبق  زا  تسا ؛ هدـمآ 

هک دندرک  اعّدا  دش و  نایب  هک  هنوگ  نآ  دنتفرگ  تقبـس  ق   . مراهچ ه نرق  رد  هلبانح  يأر ، نیا  هب  ...دوش  لیوأت  هک  نآ  نودب  تسا ،
هیبشت و هب  ّرجنم  ناشداقتعا  هک  دـندومن  تاـبثا  هدرک و  هشقاـنم  ناـنآ  اـب  اـملع  تقو  ناـمه  رد  یلو  .تسا  فلـس  بهذـم  يأر  نیا 

«. ...دش دهاوخ  ّتیمسج 

میسجت راودا  زا  مراهچ :  رود 

.دبای یم  همادا  باهولادبع  نب  دّمحم  نامز  ات  دوش و  یم  عورش  وا  نادرگاش  هیمیت و  نبا  نامز  زا  نارود  نیا 

هداد رارق  صاخ  يا  همانرب  ساسا و  نآ ، يارب  درب و  ثرا  هب  دوخ  ناگتشذگ  زا  ار  میسجت  هب  نیلئاق  هلبانح و  راکفا  لوصا  هیمیت  نبا 
.درک مظنم  ار  اه  نآ  و 

ص:53

.324 ص 322 -  هرهزوبا ، هیمیت ، نبا  . 126 - 1
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یف ّمذب  رکذ  هل  سیل  ههبـشملا  مساف  کلذک  ناک  اذإو  : » دیوگ یم  سیدقتلا » ساسا  ضقن   » مان هب  دوخ  ياه  باتک  زا  یکی  رد  يو 
رد تّمذم  هب  يدای  هیبشت  هب  نادقتعم  يارب  سپ  دشاب ، نینچ  هاگ  ره  و   » (1) ؛» ...نیعباتلاو هباحصلا  نم  دحأ  مالک  الو  هنسلاو  باتکلا 

«. ...تسا هدماین  نیعبات  هباحص و  زا  کی  چیه  مالک  هن  ّتنس و  باتک و 

ّنأو مسجب ، سیل  ّهنأ  اهتّمئأو  همألا  فلـس  نم  دحأ  لوق  الو  هلوسر  هّنـس  الو  هَّللا  باتک  یف  سیلو  : » دیوگ یم  زین  رگید  ییاج  رد  وا 
رد  » (2) ؛» لالـضو لهج  لقع ، الو  عرـش  اهانعم  فنی  مل  ظافلأ  یفنب  عرـشلاب  هتباثلا  یناـعملا  یفنف  ًاـضارعأو ، ًاـماسجأ  سیل  هتاـفص 

تافص هک  نیا  و  تسین ، مسج  دنوادخ  هک  هدماین  نینچ  تما  ناماما  فلس و  زا  يدحا  مالک  رد  زین  شلوسر و  ّتنـس  ادخ و  باتک 
تلالض ینادان و  هدرکن ، یفن  ار  نآ  يانعم  لقع  عرش و  هک  یظافلا  یفن  هب  عرش  هب  تباث  یناعم  یفن  سپ  .دنتسین  ضرع  مسج و  وا 

« .تسا

میسجت راودا  زا  مجنپ :  رود 

.تسا وا  ناوریپ  يدجن و  باهولادبع  نب  دّمحم  نارود  هیبشت ، هب  لوق  راودا  زا  مجنپ  رود 

رـشع یناثلا  نرقلا  یف  باهولادبع  نب  دّمحم  هیمیت  نبا  دـعب  رهظ  ّمث  : » دـیوگ یم  ق )  . 1303 ه  ) يرـصم یعفاش  لدعلا  ناوضر  خیش 
نبا عبتو 

ص:54

ص 109. ج 1 ، سیدقتلا ، ساسا  ضقن  . 127 - 1
ص 100 و 101. نامه ، . 128 - 2
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نرق رد  باهولادـبع  نب  دّـمحم  هیمیت ، نبا  زا  دـعب   » (1) ؛» ...هَّللا مهّحبق  هّیباهولا  هفئاـطلا  سیئر  وهو  ًاـحبقو ، هفاخـس  هیلع  دازو  هیمیت 
هیباهو هفیاط  سیئر  وا  .دومن  هفاضا  ار  حـیبق  فیخـس و  ياـه  فرح  نآ  رب  درک و  لاـبند  ار  هیمیت  نبا  ّطـخ  وا.درک  روهظ  مهدزاود 

«. ...دنادرگ حیبق  ار  نانآ  دنوادخ  تسا ،

تافـصلا عوضوم  یف  هریثک  ًاـبتک  اوجّورو  نویباـهولا  رـشن  دـقف  هیبـشتلاو  میـسجتلا  اـّمأ  : » دـیوگ یم  یعفاـش  فاّقـس  یلع  نب  نسح 
ًابتک کلذ  یف  مهؤاملع  ّفلأو  .یمرادلا  نامثعل  یـسیرملا " رـشب  یلع  ّدرلا   " باتکو لبنح  نب  دمحا  نب  هَّللادـبعل  هنـسلا "  " باتکک

باتک هتخاس و  رشتنم  نایباهو  ار  هیبشت  میـسجت و   » (2) ؛» ...مههابـشأو میقلا  نباو  هیمیت  نبا  بتک  نم  ثحابملا  هذه  اهیف  اولقن  هریثک 
رشب یلع  ّدرلا   " باتک و  لبنح ، نب  دمحا  نب  هَّللادبع  زا  هنـسلا "  " باتک دننامه  دنتخاس ؛ جیورت  تافـص  عوضوم  رد  ار  يدایز  ياه 
باتک زا  ار  ثحابم  نیا  اه  نآ  رد  دندومن و  فیلأت  يرایسب  ياه  باتک  هراب  نیا  رد  نایباهو  ياملع  .یمراد و  نامثع  زا  یـسیرملا "

«. ...دندرک لقن  نارگید  میق و  نبا  هیمیت و  نبا  ياه 

میسجت راودا  زا  مشش :  رود 

توعد و يواتف و  اه و  ثحب  ياه  تئیه  رد  هک  یناسک  .تسا  رصاعم  نایباهو  هیفلس و  نارود  هیبشت ، میسجت و  راودا  زا  مشـش  رود 
.وا يرکف  ّطخ  ناوریپ  ینابلا و  زین  دنراد و  هتشاد و  زورب  روهظ و  داشرا 

ص:55

ص 384. نیدلا ، دعاوق  هفرعمل  نیجاتحملا  هضور  . 129 - 1
ص 43. فاقس ، یلع  نب  نسح  هیباهولا ، هیفلسلا  . 130 - 2
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راکفا لوصا  اب  ار  بالط  زا  نوگانوگ  ياه  هتسد  هدرک و  ریخست  ار  فلتخم  ياه  هاگـشناد  دنا ، هتـسناوت  رـضاح  رـصع  رد  دارفا  نیا 
.دنهد میلعت  اجنآ  رد  دوخ 

میسجت هب  لوق  زا  هعیش  لاجر  هئربت 

یمـسج دـنوادخ  يارب  هک  نیا  هب  دـندقتعم  ینعی  دـنا ؛ میـسجت  هب  لئاق  نانآ  هک  تسا  نیا  هدـش  هدز  هعیـش  هب  هک  یتاماهتا  هلمج  زا 
ماشه هدوب ، نایعیـش  نیب  رد  دنوادخ  ّتیمـسج  هب  لئاق  هک  یناسک  لّوا  دننک ، یم  اعّدا  هنیمز  نیا  رد  ...دودح و  داعبا و  ياراد  تسا 

.دنشاب یم  مود  نرق  رد  هعیش  ناگرزب  زا  نارگید  یّمق و  نامحرلادبع  نب  سنوی  مکح و  نب 

یسک لّوا  هیمیت  نبا  دیوگ : یم  هاگ  نآ  .تسا  هتفرگ  همشچرس  هعیش  زا  نآ  بهذم  میـسجت و  راکفا  لصا  : » دیوگ یم  يرافق  رتکد 
(1) «. دشاب یم  مکح  نب  ماشه  هدش ، دنوادخ  ّتینامسج  هب  لئاق  مالسا  رد  هک  یسک  لّوا  هتفگ : هدناسر و  تابثا  هب  ار  نیا  هک  تسا 

هدرک تیارـس  عّیـشت  هب  اجنآ  زا  هتـشاد و  هقباس  دوهی  رد  شتاـقولخم  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هیبشت  هجیتن : رد  : » دـیوگ یم  نینچ  مه  وا 
(2) «. دراد نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  ءوس  دصق  هک  تسا  یسک  ره  ًاجلم  يوأم و  عّیشت  اریز  تسا ؛

ص:56

ص 20. ج 1 ، هنسلا ، جاهنم  ص 529 ؛  ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  . 131 - 1
ص 530. ج 1 ، نامه ، . 132 - 2
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.مییامن هتساریپ  نآ  زا  ار  هعیش  ناماد  هدرک و  یسررب  ار  تمهت  نیا  دراد  اج 

میسجت هلأسم  رد  هعیش  ياملع  يارآ 

يال هبال  رد  ار  عوضوم  نیا  دراد  اج  اذل  دهد ؛ تبسن  هعیش  ياملع  هب  ار  میـسجت  هب  لوق  ات  تسا  ددصرد  هدننک  لاکـشا  هک  اجنآ  زا 
: میبای یهاگآ  نآ  داسف  ای  تحص  زا  ات  مینک  یسررب  اه  نآ  تاملک 

(1) «، هروصلا مسجلا و  نع  یهنلا  باب   » ناونع تحت  هدرک  دقعنم  ار  یباب  یفاک »  » باتک رد  ق ؛)  . 329 ه  ) هللا همحر  ینیلک  خیش   - 1
.دراد میسجت  هب  وا ، داقتعا  مدع  رب  تلالد  دوخ  نیا  تایاور ، عبت  هب  هک 

(2) «. هروصال مسجب و  سیل  ّلجوّزع  هَّللا  ّنا  باب   » مان هب  دراد  یباب  دیحوت »  » باتک رد  ق ؛)  . 381 ه  ) هللا همحر  قودص  خیش   - 2

دنوادخ و زا  هیبشت  یفن  دـیحوت و  رد  مالک  اما  و  : » دـیوگ یم  داقتعالا » حیحـصت   » باتک رد  ق ؛)  . 413 ه  ) هللا همحردیفم  خیـش   - 3
(3) «. دراد تلالد  نآ  رب  يرایسب  رابخا  .تسا و  هتفرگ  رارق  تبغر  دروم  هدش و  رما  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  وا ، يارب  سیدقت  هیزنت و 

.دوش یم  زین  میسجت  لماش  دیفم  خیش  مالک  اذل  تسا ، هیبشت  رد  لخاد  میسجت  هک  میناد  یم 

ص:57

.106 ص 104 -  ج 1 ، یفاک ، . 133 - 1
ص 97. دیحوتلا ، . 134 - 2

ص 73. داقتعالا ، حیحصت  . 135 - 3
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سیل یلاعت  هَّللا  ّنا  یلع  لالدتـسالا  نم  لصف   » ناونع تحت  دراد  یباب  دئاوفلا » زنک   » باتک رد  ق ؛)  . 449 ه  ) یکجارک حتفلاوبا   - 4
(1) «. مسجب

یمرب ار  یناـسک  دـناد ، یم  مارح  ار  ناشراتـشک  هحیبذ و  هک  یناـسک  هـلمج  زا  ناـیبتلا »  » ریـسفت رد  ق ؛)  . 460 ه  ) یسوط خیـش   - 5
هدروآ رامـش  هب  راّـفک  هرمز  رد  ار  اـه  نآ  هدرک و  همّـسجم  تساـجن  هب  مـکح  هـک  هنوـگ  ناـمه   (2) .دنمیـسجت هب  لئاق  هک  دراـمش 

(3) .تسا

(4) .تسا هدرک  نآ  مزاول  مسج و  زا  دنوادخ  هیزنت  هب  حیرصت  هقفلا » رهاوج   » رد ق ؛)  . 481 ه  ) جاّرب نبا  یضاق   - 6

حبذ ار  نآ  مِّسجم  هک  هداد  یناویح  تسوپ  رد  زاـمن  تحـص  مدـع  هب  اوتف  نآرقلا » هقف   » باـتک رد  ق ؛)  . 573 ه  ) يدـنوار بطق   - 7
(6) .تسا دساف  بهاذم  زا  میسجت  دیوگ : یم  زین  رگید  ياج  رد  (5) و  .دناد یمن  زیاج  زین  ار  نآ  هب  عافتنا  هدرک و 

میسجت هب  دقتعم  هک  هدش  یسک  هحیبذ  ندروخ  زاوج  مدع  هب  لئاق  نایبلا » عمجم  ریـسفت   » رد ق ؛)  . مشـش ه نرق   ) یـسربط خیـش   - 8
(7) .تسا

اـه و نآ  تسا و  هداد  همِّسجم  هدروـخ  مین  تساـجن  هب  اوـتف  بـلطملا » یهتنم   » باـتک رد  ق ؛)  . 726 ه  ) هللا هـمحر  یّلح  همـالع   - 9
(8) .تسا هداد  اه  نآ  همه  رفک  هب  مکح  هتسناد و  تالغ  بصاون و  مکح  رد  ار  ههِّبشم 

ص:58

ص 37. ج 2 ، دئاوفلا ، زنک  . 136 - 1
ص 429و430. ج 3 ، نایبتلا ، . 137 - 2

ص 14. ج 1 ، طوسبملا ، . 138 - 3
ص 245. هقفلا ، رهاوج  . 139 - 4

ص 270. ص 97 و ج 2 ، ج 1 ، نآرقلا ، هقف  . 140 - 5
ص 123. ج 1 ، نامه ، . 141 - 6

ص 271. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  . 142 - 7
ص 161. ج 1 ، بلطملا ، یهتنم  . 143 - 8
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رفاک ناونع  رد  لخاد  هک  هدروآ  باسح  هب  یناسک  هلمج  زا  ار  همّسجم  رشعلا » لئاسرلا   » باتک رد  ق ؛)  . 841 ه  ) یّلح دهف  نبا   - 10
(1) .دنتساجن هب  موکحم  هدوب و 

هب زین  لئاسرلا »  » باتک رد  ،(2) و  تسا هداد  اوتف  همّـسجم  تساجن  هب  دصاقملا » عماج   » باتک رد  ق ؛)  . 940 ه  ) یکرک قّقحم   - 11
(3) .تسا هدرک  هراشا  دنوادخ  تینامسج  مدع 

هیبشت و زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هیزنت  ار  هعیـش  لوصا  هلمج  زا  يرمق ؛) يرجه  مهد  نرق  لئاوا   ) یئاـسحا روهمج  یبا  نبا   - 12
(4) .تسا هدرمشرب  صئاقن  رگید 

لولحلا و هیبـشتلا و  هروـصلا و  مسجلا و  یفن   » ناوـنع تحت  ار  یباـب  راونـالاراحب »  » باـتک رد  ق ؛)  . 1110 ه  ) یـسلجم همالع   - 13
یفن  » ناونع تحت  رگید  یباب  نآ  زا  دـعب  .تسا و  هدومن  دـقعنم  ماهفالا » لوقعلاو و  ماـهوالا  ساوحلاـب و  كردـی  ـال  ّهنا  داـحتالا و 

(5) .تسا هدروآ  کلذ » یف  رابخالا  تایآلا و  لیوأت  یلاعت و  هنع  لاقتنالا  هکرحلا و  ناکملا و  نامزلا و 

هدرک لالدتـسا  دـنوادخ  زا  بیکرت  میـسجت و  یفن  رب  ءاـطغلا » فشک   » باـتک رد  ق ؛)  . 1228 ه  ) ءاطغلا فشاـک  رفعج  خیـش   - 14
(6) .تسا

ص:59

ص 146. رشعلا ، لئاسرلا  . 144 - 1
ص 164. ج 1 ، دصاقملا ، عماج  . 145 - 2

ص 60. ج 1 ، یکرک ، لئاسر  . 146 - 3
.وا زا  لقن  هب  ص 347 ، همامالا ، یف  تارظانم  . 147 - 4

ص 287 و 309. ج 3 ، راونالاراحب ، . 148 - 5
ص 51 و 52. ج 1 ، ءاطغلا ، فشک  . 149 - 6
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تافص زا  دنوادخ  هیزنت  هک  نیا  رب  دراد  حیرصت  ینسحلا » ءامسالا  حرـش   » باتک رد  ق ؛)  . 1300 ه  ) يراوزبس يداه  الم  جاح   - 15
(1) .درک دهاوخ  کمک  لطاب  دیاقع  زا  یخرب  ّدض  رب  ناهرب  هماقا  رب  ار  ناسنا  ماسجا ، تاقولخم و 

(2) .تسا هدومن  میسجت  هدیقع  نالطب  هب  حیرصت  هراهطلا »  » باتک رد  ق ؛)  . 1413 ه  ) ییوخ هَّللا  تیآ   - 16

.دنراد قافتا  نآ  مزاول  مسج و  زا  دنوادخ  هیزنت  رب  یگمه  هعیش ، ياملع  هک  دوش  یم  هدافتسا  تارابع  نیا  زا 

رد یـسلجم  همالع  اهنت  و  دراد ، میـسجت  مدـع  رب  تلالد  هک  درب  میهاوخ  يرایـسب  ثیداحا  دوجو  هب  یپ  تایاور  هب  هعجارم  اـب  زین  و 
مّلـسم یلـصا  هعیـش  دزن  میـسجت  مدع  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  دوخ  نیا  و  تسا ، هدروآ  هراب  نیا  رد  ثیدح   47 راونالاراحب »  » باتک

.تسا

میسجت هب  لوق  زا  مکح  نب  ماشه  هئربت 

حیضوت

هداد ماشه  هب  ار  میسجت  تبسن  هدرک و  کسمت  نآ  هب  اه  نآ  هک  یلیلد  اهنت  هک  مینک  یم  هدهاشم  نیفلاخم  ياه  باتک  هب  هعجارم  اب 
دروم هلحرم  ود  رد  ار  تبـسن  نیا  کنیا  ماسجالاک .» ـال  مسج  : » دومرف ادـخ  هراـبرد  هک  هدـش  تیاور  وا  زا  هک  تسا  يا  هلمج  دـنا ،

نیا ایآ  تبسن ، تحـص  ضرف  رب  هک  نآ  يرگید  و  ریخ ، ای  تسا  حیحـص  ایآ  هک  تبـسن  نیا  لصا  رد  یکی  میهد : یم  رارق  یـسررب 
؟ ریخ ای  دراد  میسجت  هب  ماشه  داقتعا  رب  تلالد  هلمج 

ص:60

ص 188. ج 1 ، ینسحلا ، ءامسالا  حرش  . 150 - 1
ص 77. ج 2 ، حیقنتلا ، . 151 - 2
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تبسن لصا  یسررب  لوا : هلحرم 

هراشا اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسین  تمهت  ارتفا و  زج  يزیچ  ماشه  هب  تبـسن  نیا  هک  دـنک  یم  تیوقت  ار  لاـمتحا  نیا  يدـهاوش 
: مینک یم 

حرطم تقیقح  ّقح و  میرح  زا  عفادم  ناونع  هب  هک  هدمآ  یم  باسح  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  باحـصا  هلمج  زا  ماشه   - 1
یم هنوگچ  لاح  .دنا  هدـمآرب  نانآ  ياه  ههبـش  لاطبا  ددـصرد  هدرک و  یگداتـسیا  یفارحنا  طوطخ  لباقم  رد  هک  یناسک  .دـنا  هدوب 

؟ تسا هدش  دراو  مالسا  جراخ  زا  هک  درک  يا  هدیقع  نینچ  هب  مهّتم  ار  وا  ناوت 

باحصا زا  یخرب  هیحان  زا  مه  نآ  بهذم و  نورد  زا  یلکـشم  اب  سنوی  ماشه و  هک  درب  میهاوخ  یپ  یلاجر  بتک  هب  هعجارم  اب   - 2
ار وا  دنتـشاد  وا  هب  هک  يدسح  تهج  هب  اذل  دننک و  هدهاشم  ار  ود  نآ  تلزنم  ماقم و  دنتـسناوت  یمن  یخرب  اریز  دندوب ؛ هجاوم  دوخ 

.دنتخاس مهتم  میسجت  هب  لوق  هب 

؟ مدرک لاؤس  مکح  نب  ماـشه  هراـبرد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  رفعج  نب  نامیلـس  زا  دوخ  لاـجر  رد  یـشک 
رازآ تیذا و  دنتـشاد  وا  هب  هک  يدـسح  تهج  هب  دوـخ  باحـصا  هیحاـن  زا  هک  دوـب  هدـننک  تحیـصن  يا  هدـنب  وا  : » دوـمرف ترـضح 

(1) «. دش

، ماما دزن  شبرق  ردـق و  تلـالج  تهج  هب  هتفرگ و  رارق  تیاعـس  دروم  یتعاـمج  فرط  زا  زین  وا  باحـصا  نمحرلادـبع و  نب  سنوی 
بیقعت شنزرس و  دروم 

ص:61

ص 270. یشک ، لاجر  . 152 - 1
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نیمه لعج  زا  دراد ، وا  فارحنا  رب  تلالد  ای  هدیـسر  وا  تّمذـم  رد  هک  ار  یتایاور  ناوت  یم  يوق  لاـمتحا  هب  اذـل  .دوب و  هتفرگ  رارق 
.تسناد دارفا 

.دـمآ یم  باـسح  هب  یلقع  فراـعم  زا  قـیمع  ییاـیرد  هیماـما و  نیملکتم  زا  یکی  یّنـس ، هعیـش و  فارتـعا  هب  مکح  نـب  ماـشه   - 3
وا تارظانم  ثحابم و  ناوت  یمن  دوب و  هدومن  رایـسب  روغ  لوصا ، ثحابم  رد  هک  دوب  یـسک  مکح  نب  ماشه  : » دیوگ یم  یناتـسرهش 

(2) .تسا هتسناد  تسدربز  یمّلکتم  ار  وا  زین  یبهذ   (1) «. تفرگ هدیدان  هلزتعم  اب  ار 

ناوت یم  تاریبعت  نیا  دوجو  اب  ایآ  .دنا  هدومن  دیجمت  رایـسب  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  عبت  هب  هعیـش  ناگرزب  هک  نآ  ًاصوصخ 
؟ تسین وا  هب  ءارتفا  تبسن و  نیا  بذک  رب  يدهاش  وا  تلزنم  ماقم و  ایآ  داد ؟ تبسن  ماشه  هب  ار  یتمهت  نینچ 

هدش و حرطم  یمالـسا  ياه  هزوح  رد  هزات  هدوبن و  ناسآ  رـصع  نآ  رد  یبلـس  یتوبث و  تافـص  دنوادخ و  زا  ثحب  هک  اجنآ  زا   - 4
 - باـستنا تحـص  ضرف  رب  ار -  وا  مـالک  یهورگ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یعیبط  اذـل  تسا ، هدوب  سونأـمان  لـئاسم  نیا  هب  دارفا  نهذ 

.دننک مهتم  میسجت  هب  ار  وا  اذل  هدیمهفن و  تسرد 

انعم هب  لقن  ار  نآ  ای  ماسجالاک » مسج ال  : » هتفگ هک  هدرک  لاـیخ  عمتـسم  یلو  ءایـشالاک » ـال  یـش ء  : » هتفگ ماـشه  هک  تسا  نکمم 
، یـسک نانخـس  زا  طلغ  تارّوصت  اه و  تشادرب  یهاگ  هک  میناد  یم  .تسا و  نینچ  نیا  وا  مالک  همزـال  هک  هدرک  لاـیخ  اـی  هدرک و 

.دوش یم  وا  هب  اوران  ياه  تبسن  ببس 

ص:62

ص 22 و 23. ج 2 ، لَصِفلا ، هیشاح  رد  لحنلا  للملا و  . 153 - 1
ص 543. ج 10 ، ءالبنلا ، مالعا  هریس  . 154 - 2
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زگره هک  یحدم  تسا ، هتفرگ  رارق  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هیحان  زا  حدم  دروم  ماشه  هک  میرب  یم  یپ  مجارت  بتک  هب  هعجارم  اب   - 5
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .درادن  يراگزاس  يدیاقع  تافارحنا  دوجو  اب 

رگید ییاج  رد  زین  (1) و  «. تسا بلق  نابز و  تسد و  هب  ام  رـصان  وا  : » دومرف وا  نأش  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدـح  رد  فلا )
(2) «. دیوگب دیاقع  مدرم  يارب  دیاب  وت  لثم  : » دومرف

تباث ار  وت  دناسر و  عفن  دـیحوت  زا  وت  هب  دـنوادخ  ماشه ! يا  : » دومرف هدرک و  اعد  وا  ّقح  رد  نینچ  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ب )
(3) «. دنادرگ مدق 

تهج رد  نید  میلعت  تهج  هب  ار  وا  ترـضح  دروآ ، نامیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسد  هب  يرفاک  هک  نآ  زا  دـعب  يا  هّصق  رد  ج )
(4) .درپس مکح  نب  ماشه  هب  تعیرش  هدیقع و 

لابند و  ام ، ّقح  ماگـشیپ  مکح  نب  ماشه  : » دومرف هک  هدیـسر  مکح  نب  ماشه  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  زین  و  د )
لابند و ار  ام  دنک  لابند  ار  شرثا  وا و  هک  سکره  .تسا  ام  نانمـشد  لطاب  هدـننک  عفد  و  ام ، قدـص  هدـننک  دـییأت  ام ، راتفگ  هدـننک 
(5) «. تسا هدرک  ار  ام  تمرح  کته  هدرک و  ینمشد  ام  اب  دنک  وا  تمرح  کته  هدرک و  تفلاخم  ار  وا  هک  سک  ره  هدرک و  يوریپ 

ص:63

ص 172 و 173. ج 1 ، یفاک ، . 155 - 1
.283 ص 281 -  يرولا ، مالعا  . 156 - 2

ص 221. قودص ، خیش  دیحوت ، ص 87 ؛ ج 1 ، یفاک ، . 157 - 3
.74 ص 72 -  ج 1 ، یفاک ، . 158 - 4

ص 128. ءاملعلا ، ملاعم  . 159 - 5
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رارق تشهب  ار  وت  باوث  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  دـنک ، یم  ماشه  تجاح  ندروآ  رب  زا  دـعب  هک  ییاعد  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ه )
(1) «. دهد

(2) .تسا هدومن  ماشه  اب  یتسود  هب  رما  مالسلا  هیلعاضر  ماما  یثیدح  رد  و )

هک هدوب  يرگ  تحیـصن  هدنب  وا  دنک ، تمحر  ار  وا  دنوادخ  : » دومرف هدرک و  مّحرت  وا  رب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رگید  یثیدح  رد  ز )
(3) «. دش عقاو  رازآ  تیذا و  دروم  دسح  تهج  هب  شباحصا  هیحان  زا 

زیزعلادبع ربخ  دروم  نیا  رد  تسا  سب  .تسا  هدش  دراو  وا  شیاتـس  حدم و  رد  یناوارف  تایاور  زین  نمحرلادبع  نب  سنوی  دروم  رد 
ار منید  ملاعم  یسک  هچ  زا  منک ، ترایز  ار  امـش  هشیمه  مناوت  یمن  نم  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  تفگ : هک  يدتهم  نب 

(4) .ریگ ارف  نمحرلادبع  نب  سنوی  زا  دومرف : ترضح  میامن ؟ ذخا 

؟ داد ار  یتبسن  نانچ  دنا  هتفرگ  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  حدم  دروم  هنوگ  نیا  هک  يدارفا  نینچ  هب  ناوت  یم  ایآ 

میرب یم  یپ  هدیـسر  لاعتم  دنوادخ  تافـص  دیحوت و  هرابرد  هک  نمحرلادبع  نب  سنوی  مکح و  نب  ماشه  تایاور  هب  هعجارم  اب   - 6
: مینک یم  هراشا  تایاور  هنوگ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .درادن  يراگزاس  میسجت  هب  هدیقع  اب  زگره  هک 

مالک هب  دش ، عقاو  نارفاک  زا  یکی  وا و  نیب  هک  يا  هرظانم  رد  ماشه  فلا )

ص:64

ص 270. یشک ، لاجر  . 160 - 1
ص 268 و 269. نامه ، . 161 - 2

ص 270. نامه ، . 162 - 3
ص 483. یشک ، لاجر  . 163 - 4
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یمن كرد  هناگ  چنپ  ساوح  هب  ...تسین  تروص  مسج و  دنوادخ  هک  نآ  زج  دومرف ...« : هدرک و  داهشتسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) «. ...ییانیب هلیسو  نودب  تسا  انیب  ییاونش و  هلیسو  نودب  تسا  اونش  .تسا  انیب  اونش و  ...دنک  یمن  كرد  ار  وا  ماهوا  دوش ،

هیلع هللا  یلـصربمایپ  جورع  ّتلع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  وا  هک  هدمآ  تیاور  رد  زین  نمحرلادـبع  نب  سنوی  دروم  رد  ب )
هب یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه  : » دومرف ترـضح  دوش ؟ یمن  ناکم  هب  فیـصوت  دـنوادخ  هک  نآ  اب  درک ، لاؤس  نامـسآ  هب  هلآو 

(2) «. ...ددرگ یمن  يراج  وا  رب  نامز  هدشن و  فیصوت  ناکم 

زا ار  تیاور  نیا  ماما  باوج  هب  داقتعا  اب  اذـل  .تسا و  میـسجت  مدـع  هب  لئاق  ماما ، باوج  هب  داقتعا  ماما و  زا  لاؤس  اب  زین  سنوی  سپ 
.دنک یم  لقن  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح 

مالک یسررب  مود : هلحرم 

هراشا

هیاپ و یب  نمحرلادبع  نب  سنوی  مکح و  نب  ماشه  هب  ماهتا  نیا  باستنا  لصا  هک  میدناسر  تابثا  هب  رایسب  نیارق  اب  هتشذگ  ثحب  رد 
داقتعا هب  مهتم  ار  وا  ماشه  هب  نآ  باستنا  تهج  هب  هک  میتسه  يا  هلمج  یـسررب  ددصرد  نآ  توبث  ضرف  رب  لاح  .تسا  هدوب  ساسا 

«. ماسجالاک مسج ال  : » تسا هدرک  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  دنوادخ  وا  هک  نیا  نآ  و  دنا ، هدرک  میسجت  هب 

يارب هک  نیا  نآ  و  دیامن ، یم  يرورض  هتکن  کی  هب  هّجوت  زیچ  ره  زا  لبق 

ص:65

.250 ص 243 -  قودص ، خیش  دیحوت ، . 164 - 1
ص 175. قودص ، خیش  دیحوت ، . 165 - 2
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هکلب دشاب ، هدش  رداص  صصختم  کی  زا  ترابع  نیا  هک  یتقو  ًاصوصخ  تسین ، یفاک  تغل  هب  عوجر  هملک  کی  ای  هلمج  کی  مهف 
هدارا ار  ییانعم  شمالک  زا  مّلکتم  یهاگ  اریز  درک ؛ هدهاشم  ار  صاخ  حالطصا  رگید  ترابع  هب  .درک  هظحالم  ار  ملکتم  دصق  دیاب 

.دیمهف ار  نآ  تغل  هب  هعجارم  اب  ناوت  یمن  هک  دنک  یم 

صاخ يانعم  دنا ، هداد  تبسن  وا  هب  هک  يا  هلمج  نیا  زا  مکح  نب  ماشه  ایآ  هک  میور  یم  بلطم  نیا  غارـس  هب  هتکن  نیا  رکذ  اب  لاح 
؟ تسا هدومن  هدارا  مسج »  » هملک زا  ار  يوغل  يانعم  نامه  ای  هدرک و  هدارا  ار 

هک تسا  هدرک  هدارا  ار  یـصاخ  دوصقم  انعم و  ماسجالاک » مسج ال   » هلمج نتفگ  رد  ماشه  هک  میرب  یم  یپ  صاخ  نیارق  هدهاشم  اب 
سفن و هب  مئاق  ئش  دوجوم ، مسج »  » هملک زا  وا  دوصقم  هک  نیا  نآ  و  دراد ، يراگزاس  زین  نآ  مزاول  تیمسج و  زا  دنوادخ  هیزنت  اب 

.تسا تباث 

لقن مکح  نب  ماشه  زا  نییمالـسالا » تالاقم   » باتک رد  وا  .تسا  هدرک  لقن  مسج »  » يارب ماشه  زا  ار  اـنعم  نیمه  يرعـشا  نسحلاوبا 
و ئـش ، و  دوجوم ، هدارا  مسج »  » هملک زا  مراتفگ  رد  نم  تفگ : یم  ًامئاد  وا  .تسا  دوجوم  وا  هک  تسا  نیا  مسج  ياـنعم  هک : هدرک 

(1) .ما هدرک  ار  هسفنب  مئاق 

(2) .دوش هتفگ  مسج »  » هک تسا  نیا  هب  ئش  تابثا  هک  دنا  هدرک  نامگ  ود  نیا  هک  هدرک  لقن  سنوی  ماشه و  زا  زین  یشک 

ص:66

ص 304. نییمالسالا ، تالاقم  . 166 - 1
مقر 503. ص 284 ، یشک ، لاجر  . 167 - 2
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ینیارق نکل  .ریبعت  فالتخا  رد  زج  درادن ، یقرف  چـیه  انعم  ثیح  زا  نارگید  اب  دـنوادخ  هطبار  رد  سنوی  ماشه و  يأر  هک  نیا  هجیتن 
.دروآ باسح  هب  انعم  نیمه  رب  دهاش  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو 

یظفل هنیرق   - 1

زا ار  مسج »  » هملک ناوت  یم  هک  هدرب  راـک  هب  ار  يا  هملک  نآ  لاـبند  هب  یلو  هدرک ، تینامـسج  هب  فصتم  ار  دـنوادخ  هچرگ  ماـشه 
تسا یمسج  ینعی  ماسجالاک ؛» مسج ال  : » هدومرف دوخ  هلمج  رد  اریز  تخاس ؛ نومنهر  يرگید  يانعم  هب  هداد و  رییغت  يوغل  يانعم 

.دراد ماشه  دزن  مسج »  » هملک زا  یصاخ  يانعم  هدارا  رب  تلالد  دوخ  نیا  .ماسجا و  ریاس  دننام  هن 

یجراخ هنیرق   - 2

ياعّدم رب  هک  درب  میهاوخ  یپ  زین  یجراخ  هنیرق  هظحالم  اب  هدـش ، هداد  تبـسن  مکح  نب  ماشه  هب  هک  ماسجالاک » مسج ال  وه   » ریبعت
هب ماشه  .تسا  هتفگ  فّالع  اب  هّجاحم  رد  یناتـسرهش ، لقن  ربانب  ار  هلمج  نیا  اریز  درادن ؛ يراگزاس  میـسجت  هب  داقتعا  ینعی  مصخ ؛

دشاب مدرم  هیقب  دننامه  شملع  دنوادخ  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  همزال  ملع ، هب  تسا  ملاع  دنوادخ  ییوگ  یم  وت  دیوگ : یم  فّالع 
؟(1) ماسجا ریاس  لثم  هن  تسا  مسج  دنوادخ  هک  ییوگ  یمن  وت  ارچ  سپ 

نایب ار  دوخ  هدـیقع  هک  نیا  هن  تسا ، فّالع  اب  هلباقم  هضراـعم و  ددـصرد  ماـشه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبعت  هنوگ  نیا  زا 
تسین روط  نیا  .دنک 

ص:67

ص 23. ج 2 ، یناتسرهش ، لحنلا ، للملا و  . 168 - 1
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؛ دـشاب فّالع  ناحتما  وا  دـصق  هک  تسا  نکمم  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  داقتعا  ار  نآ  دـیوگ  یم  يزیچ  هضراـعم ، ماـقم  رد  سک  ره  هک 
.تسا هدیمهف  ار  بلطم  نیمه  زین  یناتسرهش  هک  هنوگ  نامه 

لخاد هک  دشاب  هدش  رداص  یماگنه  وا  زا  فرح  نیا  هک  تسا  نکمم  دوش ، هدافتـسا  مسجت  هب  هدـیقع  ترابع  نیا  زا  هک  ضرف  رب  و 
، دنمیسجت هب  لئاق  هیمهج  اریز  تسا ؛ هتفای  تیاده  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  تکرب  هب  هک  هدوب  نآ  زا  لبق  هدوب و  هیمهج  بهذم  رد 

.تسا هدرک  هلباقم  میسجت  اب  نانآ  زا  يوریپ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  لوخد  زا  دعب  یلو 

مسج يانعم  رد  فالتخا   - 3

.تسا هدش  عقاو  فالتخا  نآ  يانعم  رد  هدوب و  یحالطصا  ظفل  مسج »  » هملک هک  نیا  رب  دنراد  حیرصت  نیقیرف  زا  نیملکتم 

(1) «. دنا هدرک  فالتخا  لوق  هدزاود  ات  مسج )  ) هملک رد  نیملکتم  : » دیوگ یم  ّتنس  لها  ناماما  زا  يرعشا  نسحلاوبا 

(2) «. دراد دوجو  يونعم  یظفل و  ياه  عازن  مسج  ظفل  رد  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 

یظافلا اه  نیا  و  دراد ، دوجو  لامجا  ماهبا و  اه  نآ  رد  هک  تسا  یظافلا  تهج " ّزیح و  مسج و   " ظفل : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد 
(3) «. دوش یم  هدارا  اه  نآ  زا  یعّونتم  یناعم  یهاگ  هک  دنتسه  یحالطصا 

ص:68

ص 301. نییمالسالا ، تالاقم  . 169 - 1
ص 136. ج 2 ، هنسلا ، جاهنم  . 170 - 2

ص 298. ج 5 ، هدیقعلا ، یف  هیمیت  نبا  يواتف  لئاسر و  بتک و  . 171 - 3
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هتفرگ دوجوم »  » ای سفن » هب  مئاق   » ار نآ  زا  دوصقم  قالطا و  ار  مسج  ظـفل  هک  دنتـسه  یناـسک  دارفا  نآ  هلمج  زا  : » دـیوگ یم  زین  و 
(1) «. دنا

(2) .تسا هدومن  ریسفت  ملاع  رد  تاذ  هب  مئاق  ار  مسج »  » هملک زین  ق )  . 926 ه  ) ییحیوبا مالسالا  خیش 

عیاش یترابع  ماسجالاک » مسج ال   - » 4

نیب رد  عیاش  یترابع  هدش ، هداد  تبسن  ماشه  هب  هک  ماسجالاک » مسج ال   » هلمج هک  میرب  یم  یپ  ّتنس  لها  ياه  باتک  هب  هعجارم  اب 
.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  ّتنس  لها  ياملع 

نیعبات هلبانح و  .تسین و  ماسجا  ریاس  هیبش  هک  تسا  یمسج  وا  دندقتعم : قلاخ  هرابرد  مالسا  لها  زا  يرایـسب  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
(3) «. دنداقتعا نیا  رب  اه  نآ 

مـسا رد  یلو  تسا ، هدرکن  اطخ  هدیقع  رد  ماسجا  ریاس  لثم  هن  یلو  تسا  مسج  دنوادخ  دیوگ : یم  هک  یـسک  : » دیوگ یم  مزح  نبا 
(4) «. تسا هدیسرن  وا  زا  هک  هدرک  يراذگمان  یمسا  هب  ار  دنوادخ  اریز  تسا ؛ هتفر  هابتشا  هب  ادخ  رب  يراذگ 

يزیچ وا  رب  تـسا و  روذـعم  دـشاب  هدـننک  لـیوأت  اـی  لـهاج  رگا  تـسا ، مـسج  وا  راـگدرورپ  دـیوگب : سک  ره  : » دــیوگ یم  زین  و 
(5) «. ...تسین

ص:69

ص 430. ج 4 ، حیحصلا ، باوجلا  . 172 - 1
ص 71. هقیقدلا ، تافیرعتلا  هقینالا و  دودحلا  . 173 - 2

ص 25. ج 1 ، هیمهجلا ، سیبلت  نایب  . 174 - 3
ص 120. ج 2 ، لَصِفلا ، . 175 - 4
ص 249. ج 3 ، نامه ، . 176 - 5
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ریـسفت ار  نآ  مّلکتم  هک  نآ  ات  دـنک  تابثا  اـی  یفن  دـناوت  یمن  یـسک  ار  ...مسج ) لـثم   ) ظاـفلا هنوگ  نیا  : » دـیوگ یم  زین  هیمیت  نبا 
(1) «. دیامن تابثا  ار  نآ  دنک  ریسفت  ّقح  هب  رگا  دنک و  ّدر  ار  نآ  دیامن  ریسفت  لطاب  هب  رگا  دیامن ،

اب نانآ  عازن  دنا ، هدیمان  مسج »  » ار وا  دننک و  یم  هّزنم  نیقولخم  اب  تهباشم  زا  ار  دنوادخ  هک  یناسک  نآ  :» دیوگ یم  رگید  ییاج  رد 
(2) «. تسا یظفل  دننک ، یم  یفن  ادخ  زا  ار  نآ  هک  یناسک 

تیمـسج يانعم  هب  میـسجت  تمهت  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هدـش ، هداد  تبـسن  مکح  نب  ماشه  هب  هک  يا  هلمج  نیا  زا  باوج  اـب 
تهج هب  ای  هک  تسا  هدیـسر  وا  تّمذـم  رد  مجارت  لاـجر و  بتک  رد  هک  دـنام  یم  یتاراـبع  اـهنت  .تسین  اور  ماـشه  رب  زگره  يوغل 

اب هک  يدسح  تموصخ و  تهج  هب  ای  میداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  هک  تسا  ماسجالاک » مسج ال   » فورعم هلمج  نآ  هب  دانتـسا 
.تسا هدش  رکذ  دنا  هتشاد  وا 

ماشه تّمذم  رد  تایاور  یسررب 

هدیسر وا  هرابرد  میـسجت  تبـسن  تهج  هب  هک  درب  میهاوخ  ماشه  تّمذم  رد  یتایاور  هب  یپ  لاجر  مجارت و  ياه  باتک  هب  هعجارم  اب 
: داد اه  نآ  هب  يددعتم  ياه  باوج  ناوت  یم  یلو  تسا ،

(3) .دنفیعض دنس  ثیح  زا  تایاور  نیا  بلغا   - 1

ص:70

ص 299. ج 5 ، هدیقعلا ، یف  هیمیت  نبا  يواتف  لئاسر و  بتک و  . 177 - 1
ص 431. ج 4 ، حیحصلا ، باوجلا  . 178 - 2

.315 ص 313 -  ج 2 ، هللا ، همحر  ییوخ  هَّللا  تیآ  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ك.ر : . 179 - 3
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زا ماشه  تلزنم  ماقم و  تلیضف و  رد  هک  يا  هضیفتسم  هحیحـص و  تایاور  اب  تسا  مک  ناشدادعت  هک  نیا  رب  هوالع  تایاور  نیا   - 2
.دنراد هضراعم  تسا ، هدیسر  ناماما 

هتـشاد ملاس  حیحـص و  يا  هدـیقع  هچرگ  ماشه ؛ هک  انعم  نیا  هب  دومن ، يوغل  یظفل و  میـسجت  رب  لمح  ار  تایاور  نآ  ناوت  یم   - 3
، دنرب راک  هب  هعیـش  ّدض  رب  ار  نآ  هداد و  رارق  کسمتـسم  ار  نآ  هعیـش  نانمـشد  هدـش  ببـس  هک  يریبعت  ندرب  راک  هب  تهج  هب  یلو 

.تسا هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم 

هداد رارق  دقن  تّمذم و  دروم  هدـش  هداد  تبـسن  ماشه  هب  هک  ار  هدـیقع  رکف و  نیا  لصا  هعیـش ، ناماما  هک  مییوگب  تسا  نکمم   - 4
دروم لطاب و  ًاعطق  دـشاب ، هدز  ار  یفرح  نینچ  ماشه  هک  ضرف  رب  انعم  نیا  هب  .دـنا  هتـشادن  لوبق  ماشه  هب  ار  نآ  باستنا  هچرگ  دـنا ،

دنامهفب مدرم  هب  هک  تسا  نآ  ددـصرد  هدرک و  رطخ  ساسحا  هعماج  رد  ماـما  میـسجت ، هیرظن  هعاـشا  تهج  هب  اریز  تسا ؛ شنزرس 
ماـما تهج  نیمه  هب  .تسا  هدرک  هابتـشا  دـنزب  ار  فرح  نیا  هک  سک  ره  دـیهد ، یم  تبـسن  ماـشه  هب  ار  يزیچ  نـینچ  امـش  هـچرگ 

.تسین ماشه  ّدر  ای  دییأت  ددصرد 
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   1

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، يریزو ،  / ) میرک نآرق   2

يا هشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  یفیک )  ) یبیج مین  میرک /  نآرق   3

يا هشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  لباقم ) همجرت  ریز ، همجرت   ) يریزو میرک /  نآرق   4

هط نامثع  طخ  همجرت ) نودب   ) يریزو میرک /  نآرق   5

يا هشمق  یهلا  / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجس  هفیحص   6

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  یبرع  نانجلا /  حیتافم  تایلک   7

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، يریزو ،  / ) نانجلا حیتافم  تایلک   8

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ،  / ) نانجلا حیتافم  بختنم   9

يا هشمق  یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، نانجلا /  حیتافم  بختنم   10

تاقیقحت دحاو  ادخ  اب  طابترا   11

يوسوم اضر  دیمح  دّیس  يزیمآ  گنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ   12

یمق یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ   13

یمحرت دومحم  هانپ  نیرخآ   14
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تاقیقحت دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ   15

یهللا فیس  نسح  دمحم  دهاز  یضترم  خیش  اقآ   16

شهوژپ دحاو  مراکملا ) لایکم  رصتخم   ) راظتنا نییآ   17

تاقیقحت دحاو  تیالو  لالز  زا   18

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  مالسا   19

شهوژپ دحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ،  20

تاقیقحت دحاو  يدهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   21

يولع بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما   22

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  ماما   23

تاقیقحت دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا   24

يردیح هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و   25

يدراهتشا يدمحم  دمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها   26

یناریا نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب   27

یسبط یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب   28

یئافو همطاف )  ) یسمش كدوک  راهب /  زا  رتهب   29

يدراهتشا يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ   30

يربکا اضر  دمحم  تیاده  مچرپ   31

يرئاح ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالسلا /  هیلع  نینمؤملا  ریما  خیرات   32

يرئاح ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات   33

تاقیقحت دحاو  یسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یسراف ،  / ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات   34
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يرئاح ییافص  سابع  خیش  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  خیرات   35

یمیظعریم رفعج  دیس  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیلجت   36

روپ یلع  نیسح  مالسلا  هیلعرصع  ماما  یناهنپ  ياه  هولج   37

یجنگ نیسح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ   38

داژندیس قداص  دیس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   / ثیدح لهچ   39

يدراهتشا يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح   40

این میهف  نیسح  دمحم  دیواج  ياه  تمکح   41

شهوژپ دحاو  هعقاو  سی و  ياه  هروس  متخ   42

يرهوج ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ   43

يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ   44

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياه  هشوخ   45

یمثیم یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   46

داشرا نسح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ییاه  ناتساد   47

يودهم یلع  راعشا ) هعومجم   ) قیاقش غاد   48

یناروک یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد   49

يا هرمک  یمق /  سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد   50

یشاقلزق ارهز  تسود  رادید  ترسح  رد  هدشلد   51

این میهف  نیسح  دّمحم  يدازآ  نید و   52

یسرو يرهاط  یلع  دمحا  تعجر   53

یهللا فیس  نسح  دمحم  كرت  لوسر   54
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يزاّرخ نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاه  هنزور   55

تاقیقحت دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز   56

يدزی یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس   57

یتشهب ههلا  رانا  خرس  دورس   58

يردیح اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس   59

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگ یفلس   60

یناچوق یفجن  اقآ  برغ  تحایس   61

یهللا دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يامیس   62

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیس   63

یجیئان نیسح  دّمحم  هعلاطلا ) سومشلا  همجرت   ) هریبک هعماج  ترایز  حرش   64

حلاص دّمحم  لامج  دّیسلا  یبرع  باحسلا / ءارو  سمش   65

يدیهش یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ   66

ینیسح لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع   67

داژندیس قداص  دیس  یسیون  هضیرع   68

یتّجح دماح  بیس  رطع   69

یعفاشلا سدقملا  یبرع  مالسلا /  هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دقع   70

تاقیقحت دحاو  تیالو  دیراورم  مالسلا  هیلع  یلع   71

نایفسلف دیجم  دیس  خیرات  نایاپ  مالسلا و  هیلع  یلع   72

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشریدغ و   73

یناوضر رغصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یسور ،  ) مخریدغ  74
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یناوضر رغصا  یلع  تیباهو  هنتف   75

يدحاو دمحم  دیس  مالسلا  اهیلع  همطاف  راقفلاوذ  كدف   76

یناوضر رغصا  یلع  تیالو  نابات  غورف   77

يدزی یلیعامسا  سابع  قالخا  گنهرف   78

يدزی یلیعامسا  سابع  تیبرت  گنهرف   79

يردص نسح  شخپ ) ) اه يرامیب  یعیبط  نامرد  گنهرف   80

ینامیا هیقف  رقاب  دمحم  ربکا  زوف   81

تاقیقحت دحاو  مالسلا  هیلع  يدهملا  تامارک   82

تاقیقحت دحاو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ياه  تمارک   83

ناولهپ روصنم  هللا /  همحر  قودص  خیش  دلج ) ود   ) همعنلا مامتو  نیدلا  لامک   84

یناتایب نسح  راعشا ) هعومجم   ) یلین هار  ناشکهک   85

( یجتلم  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم   ) تسود رذگهر  زا  يدرگ   86

یناگیاپلگ یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   87

یناکدرا ینیسح  موحرم  تاولص  متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ   88

هللا همحر  یسلجم  هماّلع  راونالا  هاکشم   89

ینذؤم یلع  بئاغ  رکذم  درفم   90

ینیوزق يرئاح  یناهفصا / يوسوم  دلج ) ود   ) مراکملا لایکم   91

هللا همحر  یمق  سابع  خیش  گرم  زا  سپ  یگدنز  هرخآلا ، لزانم   92

یناریا نیسح  هغالبلا  جهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم   93

رف يردیح  دیجم  اونین  روشنم   94
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یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشدوعوم و   95

يردیح هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت  مالسلا  هیلع  يدهم   96

بولقلا بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم   97

يا هیمورا  هللا /  همحر  یسلجم  هماّلع  دلج  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم   98

يدابآ هاش  نسح  دمحم  نارکیب  رهم   99

يدومحم نسح  ناوجون  ردام /  زا  رت  نابرهم   100

ینیوزق يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم   101

تاقیقحت دحاو  الاگنب ) یسیلگنا ، یلوبناتسا ، یکرت   ، یسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان   102

هللا همحر  يرون  نیسح  ازریم  بقاثلا  مجن   103

هللا همحر  يرون  نیسح  ازریم  يدلجود ) ) بقاثلا مجن   104

يزاریش یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياه  هناشن   105

هدازیلع يدهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياه  هناشن   106

ریدغ داینب  تیالو  يادن   107

نارکمج سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  بش  زامن   108

یتشد دمحم  هللا /  همحر  یضر  دیس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جهن   109

يربکا اضر  دّمحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  هتشون  اه و  هتفگ  همارکلا  جهن   110

یتشهب ههلا  دمآ  رترید  هک  نآ  111 و 

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو   112

تاقیقحت دحاو  نارظتنم  فیاظو   113

يرئازج نیدلا  رون  دیس  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ياه  یگژیو   114
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هللا همحر  ینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیج ) مین  یبیج ،  / ) هیدمحا هیده   115

یمرک نژیب  / يوالتف يدهم  رظتنم  يدهم  اب  هارمه   116

يزاریش یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلع  يدهم  دای   117

یتّجح دمحم  راعشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای   118

يدزی یلیعامسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  همکحلا /  عیبانی   119

: یناشن اب  دیناوت  یم  قوف ، ياه  باتک  دیرخ  هیهت و  تهج 

0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  یتسپ 617 ،  قودنـص  مق - 
.دییامن لصاح  سامت 

.ددرگ یم  لاسرا  امش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودب  یتساوخرد  ياه  باتک 

: شورف ياه  یگدنیامن  ریاس 

021  - 66928687  ، 66939083 نارهت :

0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :

0122  - 5664212  - 14 راکنودیرف :
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تیباهو نوماریپ  ياه  باتک  هلسلس 

( نایباهو ) اه یفلس  تخانش   - 1

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، نبا   - 2

نایباهو هاگدید  زا  ادخ   - 3

تیباهو يداقتعا  ینابم   - 4

نایباهو دزن  كرش  دراوم   - 5

لسوت  - 6

روبق ترایز   - 7

ازع نشج و  مسارم  ییاپرب   - 8
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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